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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:  

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget) stärker 

unionsmedborgarskapet och förstärker 

ytterligare unionens demokratiska 

funktion, bland annat genom att föreskriva 

att varje medborgare ska ha rätt att delta i 

unionens demokratiska liv. Det europeiska 

medborgarinitiativet (nedan kallat 

medborgarinitiativet) är ett 

unionsinstrument för deltagandedemokrati 

som ger medborgarna möjlighet att direkt 

vända sig till kommissionen med en 

begäran om att den ska lägga fram ett 

förslag till unionsrättsakt för att tillämpa 

fördragen; denna rätt liknar den som 

tilldelas Europaparlamentet enligt artikel 

225 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) och rådet 

enligt artikel 241 i EUF-fördraget. 

(1) Fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget) stärker 

unionsmedborgarskapet och förstärker 

ytterligare unionens demokratiska 

funktion, bland annat genom att föreskriva 

att varje medborgare ska ha rätt att delta i 

unionens demokratiska liv. Det europeiska 

medborgarinitiativet (nedan kallat 

medborgarinitiativet) är ett 

unionsinstrument för direkt 

deltagandedemokrati som ger medborgarna 

möjlighet att direkt vända sig till 

kommissionen med en begäran om att den 

ska lägga fram ett förslag till unionsrättsakt 

för att tillämpa fördragen; denna rätt liknar 

den som tilldelas Europaparlamentet enligt 

artikel 225 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 

och rådet enligt artikel 241 i EUF-

fördraget. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att uppnå dessa mål bör de 

förfaranden och villkor som krävs för 

medborgarinitiativet vara tydliga, enkla 

och användarvänliga och stå i proportion 

till medborgarinitiativets karaktär. Det bör 

finnas en välavvägd balans mellan 

rättigheter och skyldigheter. 

(6) För att uppnå dessa mål bör de 

förfaranden och villkor som krävs för 

medborgarinitiativet vara ändamålsenliga, 

tydliga, enkla och användarvänliga och stå 

i proportion till medborgarinitiativets 

karaktär. Det bör finnas en välavvägd 

balans mellan rättigheter och skyldigheter. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att göra medborgarinitiativet 

mer tillgängligt och tillhandahålla stöd för 

medborgare och organisatörer bör 

kommissionen tillhandahålla information 

och rådgivning till organisatörerna och 

tillgängliggöra en samarbetsplattform via 

internet för att tillhandahålla ett 

diskussionsforum, där man hittar 

information och råd om 

medborgarinitiativet. För att säkerställa 

närheten till medborgarna bör 

medlemsstaterna inrätta en eller flera 

kontaktpunkter på sina respektive 

territorier för att förse medborgarna med 

information och stöd när det gäller 

medborgarinitiativet. 

(13) För att göra medborgarinitiativet 

mer tillgängligt och tillhandahålla stöd för 

medborgare och organisatörer bör 

kommissionen tillhandahålla tydlig, 

tillförlitlig och omfattande information 

samt juridisk och praktisk rådgivning till 

organisatörerna och offentliggöra en 

samarbetsplattform via internet för att 

tillhandahålla ett diskussionsforum, där 

man hittar information och råd om 

medborgarinitiativet. För att säkerställa 

närheten till medborgarna bör 

medlemsstaterna på sina respektive 

territorier inrätta en eller flera 

kontaktpunkter som är tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning, för 

att förse medborgarna med information och 

juridiskt och praktiskt stöd när det gäller 

medborgarinitiativet. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) För att göra medborgarinitiativet 

mer tillgängligt och med hänsyn till att de 

förfaranden och villkor som krävs för 

medborgarinitiativet bör vara tydliga, 

enkla, användarvänliga och 

proportionerliga, är det lämpligt att delvis 

registrera ett initiativ i de fall då endast en 

del eller delar av initiativet uppfyller 

kraven för registrering enligt denna 

förordning. Initiativ bör delvis registreras 

när en betydande del av initiativet, 

inbegripet dess huvudsakliga mål, inte 

(16) För att göra medborgarinitiativet 

ändamålsenligt och mer tillgängligt och 

med hänsyn till att de förfaranden och 

villkor som krävs för medborgarinitiativet 

bör vara tydliga, enkla, användarvänliga 

och proportionerliga, är det lämpligt att 

delvis registrera ett initiativ i de fall då 

endast en del eller delar av initiativet 

uppfyller kraven för registrering enligt 

denna förordning. Initiativ bör delvis 

registreras när en betydande del av 

initiativet, inbegripet dess huvudsakliga 
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uppenbart faller utanför ramen för 

kommissionens befogenheter att lägga 

fram ett förslag på en unionsrättsakt för att 

tillämpa fördragen och alla andra 

registreringskrav uppfylls. När det gäller 

omfattningen av att delvis registrera 

initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas 

och eventuella undertecknare bör 

informeras om omfattningen av 

registreringen och det faktum att 

stödförklaringar enbart samlas in enligt 

omfattningen av registreringen av 

initiativet. 

mål, inte uppenbart faller utanför ramen för 

kommissionens befogenheter att lägga 

fram ett förslag på en unionsrättsakt för att 

tillämpa fördragen och alla andra 

registreringskrav uppfylls. När det gäller 

omfattningen av att delvis registrera 

initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas 

och eventuella undertecknare bör 

informeras om omfattningen av 

registreringen och det faktum att 

stödförklaringar enbart samlas in enligt 

omfattningen av registreringen av 

initiativet. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Det har fått stöd av minst en miljon 

undertecknare från minst en fjärdedel av 

medlemsstaterna. 

a) Det har fått stöd av minst en miljon 

undertecknare från minst fem 

medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) I minst en fjärdedel av 

medlemsstaterna är antalet undertecknare 

minst lika med det minimiantal som anges i 

bilaga I, vilket motsvarar det antal 

ledamöter i Europaparlamentet som valts i 

varje medlemsstat, multiplicerat med 750, 

vid tidpunkten för registreringen av 

initiativet. 

b) I minst fem av medlemsstaterna är 

antalet undertecknare minst lika med det 

minimiantal som anges i bilaga I, vilket 

motsvarar det antal ledamöter i 

Europaparlamentet som valts i varje 

medlemsstat, multiplicerat med 750, vid 

tidpunkten för registreringen av initiativet. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska på begäran 

tillhandahålla information och stöd när det 

gäller medborgarinitiativet till medborgare 

och grupper av organisatörer. 

1. Kommissionen ska tillhandahålla 

tydlig, tillförlitlig och omfattande 
information och stöd när det gäller 

medborgarinitiativet till medborgare och 

grupper av organisatörer. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Samarbetsplattformen via internet ska 

vara användarvänlig och tillgänglig för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska göra ett register 

tillgängligt på nätet (nedan kallat registret) 

som gör det möjligt för grupper av 

organisatörer att förvalta sitt initiativ under 

hela förfarandet. Registret ska innehålla en 

offentlig webbplats med information om 

medborgarinitiativet i allmänhet samt med 

särskilda initiativ och deras respektive 

status. 

3. Kommissionen ska offentliggöra 

ett register på nätet (nedan kallat registret) 

som gör det möjligt för grupper av 

organisatörer att förvalta sitt initiativ under 

hela förfarandet. Registret ska innehålla ett 

en enkelt och effektivt tillgänglig offentlig 

webbplats där det finns tydlig, tillförlitlig 

och omfattande information om det 

europeiska medborgarinitiativet i 

allmänhet, och framför allt uppgifter om 

varje etapp av initiativet, med angivande 

av vilka åtgärder som ska vidtas och 

statusen för varje enskilt initiativ, med 

varningar när tidsgränsen närmar sig, 

samt om de specifika initiativen och deras 

respektive status. 
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Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3a (ny)  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Grupper av organisatörer måste 

underrättas så snart den översatta 

versionen av deras initiativ är tillgänglig, 

och om den innehåller felaktigheter ska 

gruppen av organisatörer korrigera dem 

och underrätta kommissionen utan 

dröjsmål. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Efter det att kommissionen har 

registrerat ett initiativ i enlighet med 

artikel 6 ska den tillhandahålla en 

översättning av innehållet i initiativet till 

unionens alla officiella språk för 

offentliggörande av det i registret och 

användning av det för insamling av 

stödförklaringar i enlighet med denna 

förordning. En grupp av organisatörer får 

dessutom tillhandahålla översättningar till 

unionens alla officiella språk av den bilaga 

som offentliggörs i registret samt, i 

förekommande fall, av det utkast till 

rättsakt som avses i bilaga II och som har 

lämnats in i enlighet med artikel 6.2. 

4. Efter det att kommissionen har 

registrerat ett initiativ i enlighet med 

artikel 6 ska den tillhandahålla en 

översättning av innehållet i initiativet till 

unionens alla officiella språk för 

offentliggörande av det i registret och 

användning av det för insamling av 

stödförklaringar i enlighet med denna 

förordning. En grupp av organisatörer får 

dessutom tillhandahålla översättningar till 

unionens alla officiella språk av den bilaga 

som offentliggörs i registret samt av det 

utkast till rättsakt som avses i bilaga II och 

som har lämnats in i enlighet med 

artikel 6.2. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Varje medlemsstat ska inrätta en 

eller flera kontaktpunkter för att hjälpa 

6. Varje medlemsstat ska inrätta en 

eller flera kontaktpunkter som är 
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grupper av organisatörer att upprätta ett 

medborgarinitiativ genom att ge 

information och stöd. 

tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning och ska dessutom 

sprida kunskap om dessa kontaktpunkter, 

i syfte att ge grupper av organisatörer 

information och juridiskt och praktiskt 

stöd i samband med upprättandet av ett 

europeiskt medborgarinitiativ. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Medlemsstaterna ska uppmuntra 

de nationella, regionala och lokala 

myndigheterna att tillhandahålla sina 

medborgare information om det 

europeiska medborgarinitiativet. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett initiativ ska förberedas och 

ledas av en grupp om minst sju fysiska 

personer (nedan kallad grupp av 

organisatörer). Ledamöter av 

Europaparlamentet ska inte räknas när det 

gäller detta minimiantal. 

1. Ett initiativ ska förberedas och 

ledas av en grupp om minst fem fysiska 

personer (nedan kallad grupp av 

organisatörer). Ledamöter av 

Europaparlamentet ska inte räknas när det 

gäller detta minimiantal. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemmarna i gruppen av 

organisatörer ska vara unionsmedborgare, 

ha uppnått rösträttsåldern för val till 

Europaparlamentet och personer bosatta i 

2. Medlemmarna i gruppen av 

organisatörer ska vara unionsmedborgare, 

ha uppnått rösträttsåldern för val till 

Europaparlamentet och personer bosatta i 
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minst sju olika medlemsstater. minst fem olika medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Innan organisatörerna inger ett 

initiativ får de begära en preliminär 

snabböversyn om lämpligheten hos det 

initiativ som ska läggas fram. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Gruppen av organisatörer ska lämna in 

ansökan om registrering till kommissionen 

via registret. 

Gruppen av organisatörer ska lämna in 

ansökan om registrering till kommissionen 

via registreringsplattformen. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om ett eller flera av de krav som anges i 

leden a–e inte är uppfyllda, ska 

kommissionen neka att registrera 

initiativet, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkterna 4 och 5. 

Om ett eller flera av de krav som anges i 

leden a–d inte är uppfyllda, ska 

kommissionen neka att registrera 

initiativet, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkterna 4 och 5. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 Om kommissionen kommer fram till 

slutsatsen att initiativet eller delar av 

initiativet faller utanför dess befogenhet, 

ska den underrätta gruppen av 

organisatörer om sin slutsats och om 

bakgrunden till den. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta fall får gruppen av organisatörer 

antingen ändra initiativet så att hänsyn tas 

till kommissionens bedömning för att 

säkerställa att initiativet uppfyller det krav 

som fastställs i punkt 3 c eller behålla eller 

dra tillbaka det ursprungliga initiativet. 

Gruppen av organisatörer ska underrätta 

kommissionen om sitt val inom en månad 

efter det att den mottagit kommissionens 

bedömning och motivera det och ska, i 

förekommande fall, göra ändringar i den 

information som avses i bilaga II för att 

ersätta det ursprungliga initiativet. 

I detta fall får gruppen av organisatörer 

antingen ändra initiativet så att hänsyn tas 

till kommissionens information eller 

rentav behålla eller dra tillbaka det 

ursprungliga initiativet. Gruppen av 

organisatörer ska underrätta kommissionen 

om sitt val inom en månad efter det att den 

mottagit kommissionens information och 

motivera det och ska, i förekommande fall, 

göra ändringar i den information som avses 

i bilaga II för att ersätta det ursprungliga 

initiativet. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 3 – led b  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Den ska registrera initiativet delvis 

om en väsentlig del av initiativet, 

inbegripet dess huvudsakliga mål, inte 

uppenbart faller utanför kommissionens 

befogenhet att lägga fram ett förslag till 

unionsrättsakt för att genomföra fördragen. 

b) Den ska registrera initiativet delvis 

om en väsentlig del av initiativet, 

inbegripet dess huvudsakliga mål, inte 

uppenbart faller utanför kommissionens 

befogenhet att lägga fram ett förslag till 

unionsrättsakt för att genomföra fördragen, 

samtidigt som den – där så är möjligt – 

ska tillåta en rimlig tidsfrist för 

anpassning av den återstående delen av 

förslaget, så att denna kan bedömas falla 

inom kommissionens befogenhet. 
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Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Kommissionen ska informera 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén om registreringen av ett 

initiativ. 

8. Kommissionen ska på ett tydligt, 

utförligt och detaljerat sätt informera 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén, 

Regionkommittén och de nationella 

parlamenten om registreringen av ett 

initiativ. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Alla stödförklaringar ska samlas in inom 

en tidsperiod som inte överskrider tolv 

månader från och med det datum som 

gruppen av organisatörer valt (nedan kallad 

insamlingsperioden), utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum 

får inte vara senare än tre månader efter 

registreringen av initiativet i enlighet med 

artikel 6. 

Alla stödförklaringar ska samlas in inom 

en tidsperiod som inte överskrider tolv 

månader från och med det datum som 

gruppen av organisatörer valt (nedan kallad 

insamlingsperioden), utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum 

får inte vara senare än sex månader efter 

registreringen av initiativet i enlighet med 

artikel 6. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska ange början och 

slutet av insamlingsperioden i registret. 

2. Kommissionen ska ange början och 

slutet av insamlingsperioden i registret. En 

månad innan tidsfristen för insamlingen 

av stödförklaringarna löper ut ska 

kommissionen varna gruppen av 

organisatörer för detta. 
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Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. All insamling av personuppgifter 

som avser ett initiativ inom ramen för 

detta direktiv ska fullt ut uppfylla kraven i 

förordning (EU) 2016/679. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller insamling av 

stödförklaringar via internet ska 

kommissionen senast den 1 januari 2020 

inrätta och driva ett centralt system för 

insamling via internet i enlighet med 

kommissionens beslut (EU, Euratom) 

2015/46 av den 10 januari 2017. 

När det gäller insamling av 

stödförklaringar via internet ska 

kommissionen senast den 1 januari 2020 

inrätta och driva ett centralt system för 

insamling via internet i enlighet med 

kommissionens beslut (EU, Euratom) 

2015/46 av den 10 januari 2017 och med 

förordning (EU) 2016/679. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 3  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det centrala systemet för insamling via 

internet ska vara tillgängligt för personer 

med funktionsnedsättning. 

Det centrala systemet för insamling via 

internet ska vara användarvänligt och 

tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2  
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De uppgifter som samlas in genom det 

enskilda systemet för insamling via internet 

ska lagras på en medlemsstats territorium. 

De uppgifter som samlas in genom det 

enskilda systemet för insamling via internet 

ska lagras på en medlemsstats territorium, 

om inte annat följer av förordning (EU) 

2016/679. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om kommissionen tar emot ett 

giltigt initiativ där stödförklaringarna har 

samlats in och godkänts i enlighet med 

artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål 

offentliggöra ett meddelande om detta i 

registret och överlämna initiativet till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och 

Regionkommittén. 

1. Om kommissionen tar emot ett 

giltigt initiativ där stödförklaringarna har 

samlats in och godkänts i enlighet med 

artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål 

offentliggöra ett meddelande om detta i 

registret och överlämna initiativet till 

Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén, Regionkommittén och de 

nationella parlamenten. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inom fem månader efter offentliggörandet 

av initiativet i enlighet med artikel 14.1 

och efter den offentliga utfrågning som 

avses i artikel 14.2 ska kommissionen i ett 

meddelande redogöra för sina juridiska och 

politiska slutsatser när det gäller initiativet, 

de åtgärder som den avser att vidta och, i 

förekommande fall, skälen för att vidta 

eller inte vidta åtgärder. 

Inom fem månader efter offentliggörandet 

av initiativet i enlighet med artikel 14.1 

och efter den offentliga utfrågning som 

avses i artikel 14.2 ska kommissionen i ett 

meddelande redogöra för sina juridiska och 

politiska slutsatser när det gäller initiativet, 

de åtgärder som den avser att vidta och, i 

förekommande fall, skälen för att vidta 

eller inte vidta åtgärder. Dessa skäl ska 

vara vederbörligen motiverade och 

förklarade på ett tydligt, begripligt och 

utförligt sätt. Kommissionen får begära 

ett yttrande från Europeiska unionens 
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domstol om de rättsliga aspekterna av 

initiativet; detta yttrande ska avges utan 

onödigt dröjsmål. Om kommissionen inte 

avser att vidta åtgärder ska den 

underrätta gruppen av organisatörer om 

möjligheterna att lämna in sitt initiativ till 

utskottet för framställningar, så att deras 

arbete kan fortsätta. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 15a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 15a 

 Uppföljningsåtgärder 

 1.  Om ett initiativ har registrerats 

fullt ut och på ett framgångsrikt sätt, ska 

kommissionen vidta lämpliga 

lagstiftningsåtgärder när  

 a) alla formföreskrifter för 

registrering av initiativet i enlighet med 

denna förordning har fullgjorts, 

 b)  det gått tre månader sedan 

offentliggörandet av det registrerade 

initiativet utan att någon invändning 

gjorts av parlamentet eller rådet, 

 c)  den bedömning som utförts av 

kommissionen tydligt har pekat på 

behovet av att ta itu med särskilda 

områden av unionsrätten i 

överensstämmelse med innehållet i det 

registrerade initiativet. 

 2.  Kommissionen ska vidta åtgärder 

inom en period på högst ett år efter 

offentliggörandet av det registrerade 

initiativet och vidarebefordra alla förslag 

till lagstiftningsåtgärder till rådet och 

parlamentet. 
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Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Gruppen av organisatörer ska för 

offentliggörande i registret och, i 

förekommande fall, på sin 

kampanjwebbplats, tillhandahålla 

information om de stöd- och 

finansieringskällor för initiativet som 

överstiger 500 euro per sponsor. 

Gruppen av organisatörer ska för 

offentliggörande i registret och, i 

förekommande fall, på sin 

kampanjwebbplats, tillhandahålla tydlig, 

tillförlitlig och omfattande information om 

de stöd- och finansieringskällor för 

initiativet som överstiger 500 euro per 

sponsor. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska öka 

allmänhetens medvetenhet om 

medborgarinitiativet genom 

kommunikationsverksamhet och 

informationskampanjer och på så sätt bidra 

till att främja medborgarnas aktiva 

deltagande i unionens politiska liv. 

1. Kommissionen ska öka 

allmänhetens medvetenhet om det 

europeiska medborgarinitiativet genom 

kommunikationsverksamhet och 

informationskampanjer, och ska också 

använda digitala plattformar och digital 

teknik för att nå ut till och engagera 

lokalbefolkningen, och på så sätt bidra till 

att främja medborgarnas aktiva deltagande 

i unionens politiska liv, eftersom riktade 

kommunikationsstrategier, inklusive 

sociala medier, är avgörande för att göra 

det europeiska medborgarinitiativet mer 

ändamålsenligt och för att säkerställa 

öppenhet och insyn. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska också öka 
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informationskampanjerna på lokal, 

nationell och europeisk nivå, särskilt 

bland ungdomar. 
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