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FÖRSLAG 

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 

utskott göra följande: 

– Infoga följande förslag i sitt förslag till resolution: 

1. Europaparlamentet anser att medborgarinitiativet är ett viktigt instrument för 

direktdemokrati och deltagandedemokrati, som gör det möjligt för medborgarna att 

delta aktivt i utformningen av EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet anser att 

medborgarinitiativet bör vara både insynsvänligt och effektivt. Parlamentet bekräftar 

vikten av ett aktivt medborgarskap och deltagande som indikatorer på att det finns en 

välfungerande demokrati och en mer inkluderande debatt inom EU, särskilt med tanke 

på följderna av den ekonomiska och finansiella krisen under de senaste åren och dess 

effekter på allmänhetens bild av EU.  

2. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att se över förordning (EU) nr 211/2011 

om medborgarinitiativet1 i god tid, i syfte att åtgärda alla brister genom att föreslå 

effektiva lösningar som garanterar att de förfaranden och villkor som krävs för 

medborgarinitiativet verkligen är tydliga, enkla, lätta att tillämpa och proportionella. 

3. Europaparlamentet påminner om att fördraget om Europeiska unionen (EUF-fördraget) 

ger medborgarna rätt att delta i unionens demokratiska liv och att målet för 

medborgarinitiativet är att göra det möjligt för medborgarna att utöva denna rätt. 

Parlamentet konstaterar att den nuvarande förordningen om medborgarinitiativet är 

överdrivet restriktiv och betungande, vilket gör den mycket svår att tillämpa. 

4. Europaparlamentet påminner om att kommissionen endast registrerade 47 av 

66 medborgarinitiativ som lämnats in, att endast tre av dem hade fått de en miljon 

underskrifter som krävs och att inget av dem ledde till något nytt lagstiftningsförslag. 

5. Europaparlamentet anser att de svårigheter som organisatörer av medborgarinitiativ 

upplevt och de begränsade rättsliga konsekvenserna av framgångsrika initiativ har 

undergrävt medborgarinitiativets trovärdighet, vilket lett till att antalet registrerade 

initiativ minskat. 

6. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sina arbetsprogram för 2016 och 2017 

inte tog med någon hänvisning till översynen av förordning (EU) nr 211/2011, trots 

parlamentets officiella begäran i resolutionen av den 28 oktober 2015 om det europeiska 

medborgarinitiativet2. 

7. Europaparlamentet anser att medborgainitiativet fortfarande har en stor outnyttjad 

potential som kan förbättra EU:s sätt att fungera till förmån för medborgarna. 

Parlamentet efterlyser en omfattande översyn och förenkling av medborgarinitiativet 

i syfte att eliminera befintliga begränsningar och byråkratiska hinder så att det blir mer 

användarvänligt och tillgängligt för medborgarna.  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet 

(EUT L 65, 11.3.2011, s. 1). 
2 Antagna texter, P8_TA(2015)0382. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R0211&qid=1505374806464&rid=1
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8. Europaparlamentet understryker att medborgarinitiativet kompletterar medborgarnas 

rätt att göra framställningar till Europaparlamentet och deras rätt att lämna in klagomål 

till Europeiska ombudsmannen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till 

rekommendationerna från Europeiska ombudsmannen och utskottet för framställningar 

(framställningsutskottet) i arbetet med att förbättra medborgarinitiativets funktion. 

9. Europaparlamentet betonar att det har en viktig roll när det gäller att främja 

medborgardeltagandet i EU. Parlamentet understryker att dess åtgärder i samband med 

medborgarinitiativ måste stärkas och att medborgarinitiativen måste bli öppnare. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka insynen i sin beslutsprocess och att 

formellt klargöra tillåtlighetskriterierna för medborgarinitiativ genom att på ett 

uttömmande sätt ange skälen för att ett medborgarinitiativ har godkänts eller avslagits i 

alla sina beslut som offentliggörs i registret över medborgarinitiativ. Parlamentet 

uppmanar också kommissionen att för att stärka rättssäkerheten kodifiera domstolens 

och tribunalens domar i målen Anagnostakis mot kommissionen1, Costantini m.fl. mot 

kommissionen2 och Izsák och Dabis mot kommissionen3 samt i målen om 

medborgarinitiativen ”Minority Safepack”4, ”Ethics for Animals and Kids”5 och 

”Stop TTIP”6. Det är glädjande att kommissionen har ändrat sin praxis för att 

möjliggöra delvis registrering av medborgarinitiativ. Parlamentet uppmuntrar 

kommissionen att före insamlingen av stödförklaringar från undertecknare se till att de 

föreslagna medborgarinitiativen inte strider mot unionens värden, som fastställs i 

artikel 2 i EU-fördraget, eller mot principerna i EU-stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. Kommissionen uppmanas att inta en mer flexibel hållning till delvis 

registrering och att ge detaljerade svar och föreslå möjliga lösningar när initiativen 

förklaras otillåtliga, så att medborgana kan omarbeta dem och lämna in dem på nytt. 

11. Europaparlamentet betonar att tribunalen i sin dom i målet om ”Stop TTIP” underströk 

att principen om demokrati och det mål som eftersträvas genom medborgarinitiativet 

påbjuder att begreppet rättsakt tolkas på ett sådant sätt att det inkluderar sådana 

rättsakter som ett beslut att inleda förhandlingar i syfte att ingå ett internationellt avtal, 

vilket obestridligen syftar till att ändra unionens rättsordning, som TTIP och Ceta. 

12. Europaparlamentet anser att insamling och verifiering av underskrifter via 

programvaran för insamling via internet bör förenklas och efterlyser en strategi där man 

gradvis undanröjer de tekniska hindren för detta system. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att åtgärda de nationella systemens skillnader i krav på uppgifter, särskilt 

när det gäller medborgarskap och bosättningsort, för att uppmuntra ökad tillgänglighet 

och gränsöverskridande deltagande bland medborgare från olika medlemsstater. 

Parlamentet föreslår att kommissionen ska driva ett kostnadsfritt, flerspråkigt, 

centraliserat och permanent system för insamling via internet som också ska vara 

tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet föreslår att man inom 

ramen för detta system utnyttjar befintliga och välbeprövade tekniker för 

                                                 
1 ECLI:EU:C:2017:663, ECLI:EU:T:2015:739. 
2 ECLI:EU:T:2016:223. 
3 ECLI:EU:T:2016:282. 
4 ECLI:EU:T:2017:59. 
5 ECLI:EU:T:2017:252. 
6 ECLI:EU:T:2017:323. 
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onlineplattformar och möjliggör synergieffekter med berörda sociala medier, digitala 

verktyg och mobilapplikationer för att främja en mer omfattande insamling av 

underskrifter. Detta bör omfattas av kontroll för att förhindra eventuellt olagligt 

missbruk. Parlamentet välkomnar kommissionens offentliga undersökning om att skapa 

en samarbetsplattform för medborgarinitiativet. Kommissionen bör förenkla formulären 

för insamling av underskrifter på papper så att de blir mer lättbegripliga och 

användarvänliga. Kommissionen bör också klargöra om alla unionens språkversioner av 

formulären för stödförklaringar kan användas i alla EU-medlemsstater. Kommissionen 

uppmanas att förlänga insamlingsperioden till 18 månader och låta 

medborgarkommittéerna själva välja startdatum för insamling av underskrifter, som bör 

vara senast två månader efter registreringen. Parlamentet påminner om 

framställningsutskottets ståndpunkt att man bör uppmuntra medborgardeltagandet i den 

yngre generationen genom att sänka åldersgränsen för att få stödja och delta i ett 

medborgarinitiativ till 16 år. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa enklare och 

enhetliga regler för insamling av underskrifter via internet och offline i 

överensstämmelse med EU:s lagstiftning och normer om uppgiftsskydd. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att närmare undersöka möjligheten att inrätta ett förenklat, 

frivilligt och internetbaserat EU-register där medborgarna kan underteckna europeiska 

medborgarinitiativ. 

14. Europaparlamentet betonar att alla berörda parter vid ett framgångsrikt 

medborgarinitiativ måste säkerställa snabbare förfaranden och en lämplig tidsplan. 

15. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för ökad insyn när det gäller finansieringen av 

medborgarinitiativ och anser att denna information bör göras direkt tillgänglig för 

allmänheten via internet. Parlamentet uppmanar kommissionen att finansiera 

framgångsrika medborgarinitiativ (dvs. de som har fått över en miljon underskrifter). 

Denna finansiering bör ske på grundval av en ersättning för kostnader som redan 

uppstått för organisatörerna av medborgarinitiativet/medborgarkommittéerna och 

tidigare har förts in i registret över medborgarinitiativ. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka både befintliga budgetposter för finansiering av 

medborgarinitiativ, till exempel inom ramen för programmet ”Ett Europa för 

medborgarna”, och eventuella andra framtida program för finansiering av 

medborgarinitiativ, oavsett om de härrör från kommissionen eller Europaparlamentet. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra något åt det verkliga behovet av 

att minska den ekonomiska bördan i samband med organisering av medborgarinitiativ 

för att garantera lika möjligheter för alla medborgare. Dessutom uppmanas 

kommissionen att minska kostnaderna och byråkratin och att tillhandahålla ekonomiskt 

stöd vid behov. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, de övriga EU-institutionerna och 

medlemsstaterna att främja medborgarinitiativet genom fortlöpande 

informationskampanjer och andra initiativ som syftar till att stärka medborgarnas 

deltagande i unionens offentliga liv. Parlamentet understryker behovet av att ta itu med 

språkliga och andra slags hinder i samband med gränsöverskridande kampanjer för 

medborgarinitiativ. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en oberoende, 
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fysisk och internetbaserad kontaktpunkt för medborgarinitiativet, som ska sprida 

information och tillhandahålla rådgivningstjänster för medborgarna, som utnyttjar 

befintliga resurser som exempelvis Europa direkt-kontoret och som särskilt 

tillhandahåller stöd för att fastställa en korrekt rättslig grund för ett initiativ. Parlamentet 

kräver att det i den nya förordningen om medborgarinitiativet införs en bestämmelse om 

kommunikationsåtgärder på EU-nivå. Kommissionen uppmanas att koppla sådana 

insatser till principerna i EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–20201.  

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla Europeiska 

medborgarinitiativets dag, som anordnas årligen för att utvärdera genomförandet av 

medborgarinitiativet och dess genomslagskraft, genom att inrätta en interinstitutionell 

debattplattform om förbättring av medborgarinitiativet i samarbete med alla berörda 

parter. 

19. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att säkerställa uppföljningen av 

framgångsrika medborgarinitiativ genom att utarbeta konkreta lagstiftningsförslag eller 

motivera varför den beslutat att inte göra det, och samtidigt utnyttja Europaparlamentets 

fulla potential som medlagstiftare. Parlamentet anser att man ska behålla det nuvarande 

systemet, där ansvariga utskott utses efter ämnes- och ansvarsområde och där 

framställningsutskottet är associerat utskott. Parlamentet påminner om vikten av att 

hålla balanserade offentliga utfrågningar och att säkerställa ett inkluderande 

förhållningssätt i fråga om att öka närvaron av olika intressenter. Det bör hållas en 

debatt i Europaparlamentet om alla framgångsrika medborgarinitiativ som uppfyller de 

kriterier som anges i förordningen, och dessa debatter bör avslutas med att man antar ett 

förslag till resolution. Parlamentet betonar vikten av att om möjligt ersätta 

resekostnaderna för både organisatörer av medborgarinitiativ och experter. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lösa den inneboende intressekonflikten 

i dess nuvarande motstridiga roller, där den bedömer tillåtligheten för 

medborgarinitiativ, beslutar om registrering och ensam fattar beslut om eventuell 

lagstiftningsmässig uppföljning. Europeiska ombudsmannen har en viktig roll i att 

undersöka kommissionens handläggning av ansökningar om medborgarinitiativ, särskilt 

fall där registrering av ett medborgarinitiativ vägrats. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att införa ett samrådsförfarande som formaliserar Europaparlamentets 

deltagande i registreringen av medborgarinitiativ. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet förbättra lagstiftningen om 

medborgarinitiativet, bland annat med hjälp av den obligatoriska, regelbundna 

översynen av dess genomförande. 

  

                                                 
1 (COM(2016)0179). 
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