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Ændringsforslag 61
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til forordning
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Traktaten om Den Europæiske Union 
styrker unionsborgerskabet og skaber øget 
demokrati i den måde, hvorpå EU fungerer, 
ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til 
at deltage i det demokratiske liv i EU, og at 
et antal unionsborgere på mindst en 
million, der kommer fra et betydeligt antal 
medlemsstater, kan tage initiativ til at
opfordre Kommissionen til inden for 
rammerne af dens beføjelser at fremsætte 
et egnet forslag om spørgsmål, hvor en 
EU-retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af 
traktaterne.

(1) Traktaten om Den Europæiske Union 
styrker unionsborgerskabet og skaber øget 
demokrati i den måde, hvorpå EU fungerer, 
ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til 
at deltage i det demokratiske liv i EU 
gennem et europæisk borgerinitiativ.
Dette instrument giver borgerne mulighed 
for at henvende sig direkte til 
Kommissionen og opfordre den til at 
fremsætte et lovgivningsforslag inden for 
rammerne af dens beføjelser. 

Or. es

Ændringsforslag 62
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Traktaten om Den Europæiske Union 
styrker unionsborgerskabet og skaber øget 
demokrati i den måde, hvorpå EU 
fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere 
får ret til at deltage i det demokratiske liv i 
EU, og at et antal unionsborgere på mindst 
en million, der kommer fra et betydeligt 
antal medlemsstater, kan tage initiativ til at 
opfordre Kommissionen til inden for 
rammerne af dens beføjelser at fremsætte 
et egnet forslag om spørgsmål, hvor en 
EU-retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne.

(1) Ifølge traktaten om Den Europæiske 
Union har alle borgere ret til at deltage i 
det demokratiske liv i EU, og at et antal 
unionsborgere på mindst en million, der 
kommer fra et betydeligt antal 
medlemsstater, kan tage initiativ til at 
opfordre Kommissionen til inden for 
rammerne af dens beføjelser at fremsætte 
et egnet forslag om spørgsmål, hvor en 
EU-retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne.
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Or. de

Ændringsforslag 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Betragtning 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Traktaten om Den Europæiske Union 
styrker unionsborgerskabet og skaber øget 
demokrati i den måde, hvorpå EU 
fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere 
får ret til at deltage i det demokratiske liv i 
EU, og at et antal unionsborgere på mindst 
en million, der kommer fra et betydeligt 
antal medlemsstater, kan tage initiativ til at 
opfordre Kommissionen til inden for 
rammerne af dens beføjelser at fremsætte 
et egnet forslag om spørgsmål, hvor en 
EU-retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne.

(1) Ifølge traktaten om Den Europæiske 
Union kan et antal unionsborgere på 
mindst en million, der kommer fra et 
betydeligt antal medlemsstater, kan tage 
initiativ til at opfordre Kommissionen til 
inden for rammerne af sine beføjelser at 
fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, 
hvor en EU-retsakt efter borgernes 
opfattelse er nødvendig til gennemførelse 
af traktaterne.

Or. en

Ændringsforslag 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er ikke udtrykkeligt fastsat i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
ikke-unionsborgere, der er bosiddende i 
Unionen, kan deltage i borgerinitiativer, 
men traktaten forbyder eller forhindrer 
heller ikke dette.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Det Europæiske Råd bør overveje at 
ændre traktaterne for udtrykkeligt at 
fastsætte, at ikke-unionsborgere, der er 
bosiddende i EU, har ret til at deltage i 
borgerinitiativer.

Or. en

Ændringsforslag 66
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til forordning
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Disse procedurer og betingelser bør 
være klare, enkle og brugervenlige samt stå 
i et rimeligt forhold til borgerinitiativets 
art.

(3) De procedurer og betingelser, der 
finder anvendelse i forbindelse med 
borgerinitiativet, bør være klare, enkle og 
brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold 
til initiativets art, ligesom de bør sikre en 
fornuftig balance mellem rettigheder og 
forpligtelser.

Or. es

Ændringsforslag 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det kan tænkes, at borgerne vil 
afholde sig fra at organisere et 
borgerinitiativ på grund af de dermed 
forbundne omkostninger. Kommissionen 
bør udarbejde et forslag om økonomisk 
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støtte til borgerinitiativer.

Or. en

Ændringsforslag 68
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til to 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslag til artikel 2, stk. 1.

Ændringsforslag 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til tre 
medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. En sådan tærskel 
skal sikre, at et borgerinitiativ 
repræsenterer en EU-interesse, men bør 
samtidig ikke være for vanskelig at nå.
Den bør derfor fastsættes til en sjettedel af 
medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 71
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte et
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
femtedel af medlemsstaterne.

Or. es

Ændringsforslag 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
underskriverne skal komme. For at sikre, 
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borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
tredjedel af medlemsstaterne.

at et borgerinitiativ kommer fra et 
betydeligt antal medlemsstater, bør antallet 
fastsættes til ni.

Or. en

Begrundelse

I artikel 20, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union bestemmes, at der kræves mindst ni 
medlemsstater for at udløse et forstærket samarbejde.

Ændringsforslag 73
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
femtedel af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 74
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
fjerdedel af medlemsstaterne.

Or. de
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Ændringsforslag 75
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
fjerdedel af medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik herpå er det desuden 
hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum 
af borgere, der skal komme fra hver af 
disse medlemsstater. For at sikre ensartede
betingelser for borgere, der støtter et 
borgerinitiativ, bør minimumstallene være 
degressivt proportionale med hver 
medlemsstats størrelse. Af klarhedshensyn 
bør minimumstallene for hver 
medlemsstat fastsættes i et bilag til denne 
forordning.

(6) Med henblik herpå er det desuden 
hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum 
af borgere, der skal komme fra hver af 
disse medlemsstater. For at sikre fair
betingelser for borgere af alle 
nationaliteter bør minimumstallene være 
degressivt proportionale i 
overensstemmelse med den formel, der 
med mellemrum aftales med hensyn til 
fordelingen af pladser i Europa-
Parlamentet. 

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet vil blive ændret regelmæssigt i 
overensstemmelse med en formel, der fuldt ud respekterer princippet om degressiv 
proportionalitet.
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Ændringsforslag 77
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik herpå er det desuden 
hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum 
af borgere, der skal komme fra hver af 
disse medlemsstater. For at sikre ensartede
betingelser for borgere, der støtter et 
borgerinitiativ, bør minimumstallene være 
degressivt proportionale med hver 
medlemsstats størrelse. Af klarhedshensyn 
bør minimumstallene for hver 
medlemsstat fastsættes i et bilag til denne 
forordning.

(6) Med henblik herpå er det desuden 
hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum 
af borgere, der skal komme fra hver af 
disse medlemsstater. For at sikre fair
betingelser for borgere af alle 
nationaliteter bør minimumstallene være 
degressivt proportionale i 
overensstemmelse med den formel, der 
med mellemrum aftales med hensyn til 
fordelingen af pladser i Europa-
Parlamentet. 

Or. en

Begrundelse

Fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet vil blive ændret regelmæssigt i 
overensstemmelse med en formel, der fuldt ud respekterer princippet om degressiv 
proportionalitet.

Ændringsforslag 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en 
minimumsalder for, hvornår borgerne 
kan støtte et borgerinitiativ. Det bør være 
samme alder som den, hvor borgerne får 
valgret til Europa-Parlamentet.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 79
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en 
minimumsalder for, hvornår borgerne kan 
støtte et borgerinitiativ. Det bør være 
samme alder som den, hvor borgerne får 
valgret til Europa-Parlamentet.

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en 
minimumsalder for, hvornår borgerne kan 
støtte et borgerinitiativ. Det bør være 
samme alder som den, hvor borgerne i den 
pågældende medlemsstat får valgret til 
Europa-Parlamentet.

Or. de

Ændringsforslag 80
Enrique Guerrero Salom

Forslag til forordning
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en 
minimumsalder for, hvornår borgerne kan 
støtte et borgerinitiativ. Det bør være 
samme alder som den, hvor borgerne får 
valgret til Europa-Parlamentet.

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en 
minimumsalder for, hvornår borgerne kan 
støtte et borgerinitiativ. Det bør være 
samme alder som den, der gælder i de 
enkelte medlemsstater i forbindelse med 
valg til Europa-Parlamentet.

Or. es

Ændringsforslag 81
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det skal sikres, at alle indbyggere 
med lovligt ophold i medlemsstaterne 
uanset køn, race eller etnisk oprindelse, 
handicap, seksuel orientering, religion 
eller overbevisning har lige muligheder 
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for at deltage i et borgerinitiativ i rollen 
som initiativtager eller underskriver, og at 
principperne om ikke-forskelsbehandling 
respekteres. Oplysninger om 
borgerinitiativer bør være lettilgængelige 
og letforståelige.

Or. en

Ændringsforslag 82
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre sammenhæng og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
forslagene til borgerinitiativer bør det være 
obligatorisk at registrere sådanne initiativer 
på et websted, som Kommissionen stiller 
til rådighed forud for indsamlingen af de 
nødvendige støttetilkendegivelse fra 
borgerne; forslag, der er krænkende eller 
useriøse, bør ikke registreres, og 
Kommissionen bør afvise at registrere 
forslag, som tydeligvis er i strid med EU's 
værdier. Kommissionen bør varetage 
registreringen i overensstemmelse med de 
almindelige principper om god 
forvaltningsskik.

(8) For at sikre sammenhæng og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
forslagene til borgerinitiativer og for at 
undgå en situation, hvor der indsamles 
underskrifter til et forslag, der ikke er 
omfattet af forordningens 
anvendelsesområde, bør det være 
obligatorisk at registrere sådanne initiativer 
på et websted, som Kommissionen stiller 
til rådighed forud for indsamlingen af de 
nødvendige støttetilkendegivelser fra 
borgerne; forslag, der ikke er 
borgerinitiativer som defineret i denne 
forordning, bør ikke registreres.
Registrering er en administrativ 
procedure, der har til formål at udvælge 
de initiativer, der falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde; det bør 
kun være muligt at afslå registrering af 
juridiske grunde og ikke under nogen 
omstændigheder ud fra politiske motiver.
Kommissionen bør varetage registreringen 
i overensstemmelse med en klart 
formuleret liste over kriterierne for 
behandling, der vedtages af 
Kommissionen.

Såfremt der gives afslag på registrering, 
bør enhver borger have adgang til hurtigt 
og enkelt via en passende internetsite at 
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kontrollere, hvilket initiativ der er blevet 
afvist og med hvilken begrundelse. I givet 
fald bør de initiativtagere, der står bag 
initiativet, underrettes om alle de retslige 
og udenretslige klagemuligheder, de har 
adgang til.

Or. de

Ændringsforslag 83
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre sammenhæng og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
forslagene til borgerinitiativer bør det være 
obligatorisk at registrere sådanne initiativer 
på et websted, som Kommissionen stiller 
til rådighed forud for indsamlingen af de 
nødvendige støttetilkendegivelse fra 
borgerne; forslag, der er krænkende eller 
useriøse, bør ikke registreres, og 
Kommissionen bør afvise at registrere 
forslag, som tydeligvis er i strid med EU's 
værdier. Kommissionen bør varetage 
registreringen i overensstemmelse med de 
almindelige principper om god 
forvaltningsskik.

(8) For at sikre sammenhæng og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
forslagene til borgerinitiativer bør det være 
obligatorisk at registrere sådanne initiativer 
på et websted, som Kommissionen stiller 
til rådighed forud for indsamlingen af de 
nødvendige støttetilkendegivelse fra 
borgerne; forslag, der er krænkende eller 
useriøse, bør ikke registreres, og 
Kommissionen bør afvise at registrere 
forslag, som tydeligvis er i strid med EU's 
værdier. Kommissionen bør varetage 
registreringen i overensstemmelse med de 
almindelige principper om god
forvaltningsskik og bestemmelserne i 
denne forordning. Kommissionen bør 
benytte en juridisk argumentation for at 
begrunde, hvorfor et foreslået initiativ er 
blevet afvist.

Or. el

Ændringsforslag 84
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 10 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det bør fastsættes, at 
støttetilkendegivelser kan indsamles i 
papirform og online. I forbindelse med 
onlineindsamlingssystemer bør der være 
truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger 
for bl.a. at sikre, at personen kan 
identificeres, og at oplysningerne kan 
lagres sikkert. Til det formål bør det 
kræves, at Kommissionen fastsætter
detaljerede tekniske specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer.

(10) Med henblik på at anvende moderne 
teknologi fornuftigt som et redskab til at 
fremme deltagelsesdemokratiet bør det
fastsættes, at støttetilkendegivelser kan 
indsamles online og i papirform. I 
forbindelse med begge 
indsamlingssystemer bør der på 
sammenlignelig vis være truffet egnede 
sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, 
at en og den samme person kun 
underskriver én gang, og at oplysningerne 
kan lagres sikkert. Der bør udarbejdes 
detaljerede tekniske specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer på 
ekspertniveau, og disse skal regelmæssigt 
tilpasses den tekniske udvikling; 
Kommissionen bør få delegeret beføjelse 
til at vedtage detaljerede tekniske 
specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer.

Or. de

Ændringsforslag 85
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det bør fastsættes, at 
støttetilkendegivelser kan indsamles i 
papirform og online. I forbindelse med 
onlineindsamlingssystemer bør der være 
truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger 
for bl.a. at sikre, at personen kan 
identificeres, og at oplysningerne kan 
lagres sikkert. Til det formål bør det 
kræves, at Kommissionen fastsætter 
detaljerede tekniske specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer.

(10) Det bør fastsættes, at 
støttetilkendegivelser kan indsamles i 
papirform og online. I forbindelse med 
onlineindsamlingssystemer bør der være 
truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger 
for bl.a. at sikre, at personen kan 
identificeres, og at oplysningerne kan 
samles og lagres sikkert. Til det formål bør 
det kræves, at Kommissionen fastsætter 
detaljerede tekniske specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer.
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Or. de

Ændringsforslag 86
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det bør fastsættes, at 
støttetilkendegivelser kan indsamles i 
papirform og online. I forbindelse med 
onlineindsamlingssystemer bør der være 
truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger 
for bl.a. at sikre, at personen kan 
identificeres, og at oplysningerne kan 
lagres sikkert. Til det formål bør det 
kræves, at Kommissionen fastsætter 
detaljerede tekniske specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer.

(10) Det bør fastsættes, at 
støttetilkendegivelser kan indsamles i 
papirform og online. I forbindelse med 
onlineindsamlingssystemer bør der være 
truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger 
for bl.a. at sikre, at personen kan 
identificeres, og at oplysningerne kan 
lagres sikkert. Til det formål bør det 
kræves, at Kommissionen fastsætter 
detaljerede tekniske specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer. Kravene 
vedrørende disse tekniske specifikationer 
bør dog ikke blive til uberettigede 
hindringer for initiativtagere, som ønsker 
at anvende onlineindsamlingssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 87
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ 
indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at 
sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat 
er relevante, og samtidig tage hensyn til, 
hvor kompliceret det er at indsamle 
støttetilkendegivelser i hele EU, bør 
tidsfristen ikke være længere end 
12 måneder fra datoen for registreringen af 
det foreslåede initiativ.

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ 
indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at 
sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat 
er relevante, og samtidig tage hensyn til, 
hvor kompliceret det er at indsamle 
støttetilkendegivelser i hele EU, bør 
tidsfristen ikke være længere end 
24 måneder fra datoen for registreringen af 
det foreslåede initiativ.
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Or. en

Ændringsforslag 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ 
indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at 
sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat 
er relevante, og samtidig tage hensyn til, 
hvor kompliceret det er at indsamle 
støttetilkendegivelser i hele EU, bør 
tidsfristen ikke være længere end 
12 måneder fra datoen for registreringen af 
det foreslåede initiativ.

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ 
indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at 
gøre det muligt for borgerne at indsamle 
støttetilkendegivelser i flest muligt 
medlemsstater og samtidig sikre, at 
forslagene til borgerinitiativ fortsat er 
relevante, bør tidsfristen ikke være længere 
end 18 måneder fra datoen for 
registreringen af det foreslåede initiativ.

Or. en

Begrundelse

Den nødvendige tidsfrist skal afspejle borgerinitiativets europæiske karakter. Initiativtagerne 
har brug for tid til at indsamle støttetilkendegivelser i et betydeligt antal medlemsstater og på 
forskellige sprog. Inden for en frist på 12 måneder har hidtil kun 3 ud af 23 foreløbige 
borgerinitiativer kunnet samle en million underskrifter. Endvidere bør tidsfristen være udtryk 
for, at det er meningen, at borgerinitiativer skal være et redskab for borgerne og ikke blot for 
magtfulde organisationer. Endelig vil dette redskabs vigtigste funktion være at skabe 
diskussioner over hele Europa og tværnationalt borgerengagement. Begge dele har brug for 
tid. Derfor er en tidsfrist på 18 måneder en mere realistisk, borgervenlig og hensigtsmæssig 
løsning. 

Ændringsforslag 89
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ 
indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at 

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ 
indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at 
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sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat 
er relevante, og samtidig tage hensyn til, 
hvor kompliceret det er at indsamle 
støttetilkendegivelser i hele EU, bør 
tidsfristen ikke være længere end 
12 måneder fra datoen for registreringen af 
det foreslåede initiativ.

sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat 
er relevante, og samtidig tage hensyn til, 
hvor kompliceret det er at indsamle 
støttetilkendegivelser i hele EU, bør 
tidsfristen ikke være længere end 
18 måneder fra datoen for registreringen af 
det foreslåede initiativ.

Or. en

Begrundelse

Det vil være mere passende, at tidsfristen forlænges til 18 måneder, så der bliver tilstrækkelig 
tid til at indsamle underskrifter og støttetilkendegivelser i elektronisk format og papirformat.

Ændringsforslag 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er afgørende, at 
gennemsigtigheden opretholdes gennem 
hele processen. Derfor bør al finansiel og 
politisk støtte, der er modtaget, anføres i 
støttetilkendegivelsen for hvert enkelt 
borgerinitiativ. Det bør ikke være tilladt at 
modtage finansiering fra politiske partier 
og europæiske politiske grupper.

Or. en

Ændringsforslag 91
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det bør bestemmes, at når 
borgerinitiativet har modtaget det 
nødvendige antal støttetilkendegivelser fra 

(15) Det bør bestemmes, at når 
borgerinitiativet har modtaget det 
nødvendige antal støttetilkendegivelser fra 
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underskrivere, og det anses for at opfylde 
betingelserne, skal den enkelte 
medlemsstat være ansvarlig for at 
kontrollere og attestere de 
støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra 
borgere i den pågældende medlemsstat. Af 
hensyn til at begrænse den administrative 
byrde for medlemsstaterne bør de inden tre 
måneder gennemføre denne kontrol på 
grundlag af relevante undersøgelser og 
udstede et dokument, der bekræfter antallet 
af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

underskrivere, skal den enkelte 
medlemsstat være ansvarlig for at 
kontrollere og attestere de 
støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra 
lovligt bosiddende indbyggere i den 
pågældende medlemsstat. Af hensyn til at 
begrænse den administrative byrde for 
medlemsstaterne bør de inden tre måneder 
gennemføre denne kontrol på grundlag af 
relevante undersøgelser, der kan bygge på 
tilfældige stikprøver, og udstede et 
dokument, der bekræfter antallet af gyldige 
indkomne støttetilkendegivelser.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør være ansvarlige for at kontrollere og attestere støttetilkendegivelser, der 
er indsamlet fra lovligt bosiddende indbyggere i den pågældende medlemsstat. Tilfældige 
stikprøver er den anerkendte effektive fremgangsmåde at kontrollere et meget stort antal 
underskrifters ægthed på. 

Ændringsforslag 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Forslag til forordning
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det bør bestemmes, at når 
borgerinitiativet har modtaget det 
nødvendige antal støttetilkendegivelser fra 
underskrivere, og det anses for at opfylde 
betingelserne, skal den enkelte 
medlemsstat være ansvarlig for at 
kontrollere og attestere de 
støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra 
borgere i den pågældende medlemsstat. Af 
hensyn til at begrænse den administrative 
byrde for medlemsstaterne bør de inden tre 
måneder gennemføre denne kontrol på 
grundlag af relevante undersøgelser og 
udstede et dokument, der bekræfter antallet 

(15) Det bør bestemmes, at når 
borgerinitiativet har modtaget det 
nødvendige antal støttetilkendegivelser fra 
underskrivere, skal den enkelte 
medlemsstat være ansvarlig for at 
kontrollere og attestere de 
støttetilkendegivelser, der er indsamlet i 
den pågældende medlemsstat. Af hensyn til 
at begrænse den administrative byrde for 
medlemsstaterne bør de inden tre måneder 
gennemføre denne kontrol på grundlag af 
relevante undersøgelser, der kan bygge på 
tilfældige stikprøver, og udstede et 
dokument, der bekræfter antallet af gyldige 
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af gyldige indkomne støttetilkendegivelser. indkomne støttetilkendegivelser.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør være ansvarlige for at kontrollere alle de underskrifter, der er indsamlet 
i den pågældende medlemsstat, uden hensyntagen til underskriverens nationalitet. Tilfældige 
stikprøver er den anerkendte effektive fremgangsmåde at kontrollere et meget stort antal 
underskrifters ægthed på. 

Ændringsforslag 93
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det bør bestemmes, at når 
borgerinitiativet har modtaget det 
nødvendige antal støttetilkendegivelser fra 
underskrivere, og det anses for at opfylde 
betingelserne, skal den enkelte 
medlemsstat være ansvarlig for at 
kontrollere og attestere de 
støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra 
borgere i den pågældende medlemsstat. Af 
hensyn til at begrænse den administrative 
byrde for medlemsstaterne bør de inden tre 
måneder gennemføre denne kontrol på 
grundlag af relevante undersøgelser og 
udstede et dokument, der bekræfter antallet 
af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

(15) Det bør bestemmes, at når 
borgerinitiativet har modtaget det 
nødvendige antal støttetilkendegivelser fra 
underskrivere, og det anses for at opfylde 
betingelserne, skal den enkelte 
medlemsstat være ansvarlig for at 
kontrollere og attestere de 
støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra 
borgere i den pågældende medlemsstat. Af 
hensyn til at begrænse den administrative 
byrde for medlemsstaterne bør de inden 
fem måneder gennemføre denne kontrol på 
grundlag af relevante undersøgelser og 
udstede et dokument, der bekræfter antallet 
af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

Or. en

Ændringsforslag 94
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Betragtning 17 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør inden fire 
måneder behandle borgerinitiativet, drage 
konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke 
foranstaltninger den har til hensigt at træffe 
som reaktion herpå.

(17) Kommissionen bør inden tre måneder
behandle borgerinitiativet, drage 
konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke 
foranstaltninger den har til hensigt at træffe 
som reaktion herpå. Når et borgerinitiativ 
støttes af over en million unionsborgere, 
bør Kommissionen træffe foranstaltninger 
med hensyn til det anliggende, som 
borgerinitiativet vedrører. I givet fald bør 
et vellykket initiativ også gøres til 
genstand for en officiel høring på EU-
plan. I dette tilfælde bør EU’s 
institutioner og organer samarbejde om at 
arrangere denne debat.

Or. de

Ændringsforslag 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Forslag til forordning
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør inden fire 
måneder behandle borgerinitiativet, drage 
konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke 
foranstaltninger den har til hensigt at træffe 
som reaktion herpå.

(17) Kommissionen bør behandle 
borgerinitiativet og drage såvel de 
juridiske som de politiske konklusioner
heraf. Den bør endvidere fastsætte, hvilke 
foranstaltninger den har til hensigt at træffe 
som reaktion herpå. For at påvise, at et 
borgerinitiativ støttes af mindst en million 
underskrivere, og at spørgsmålet om en 
eventuel opfølgning heraf er blevet 
grundigt behandlet, bør Kommissionen på 
en klar, forståelig og detaljeret måde 
forklare grundene til de påtænkte 
foranstaltninger og bør ligeledes give en 
begrundelse, hvis den ikke påtænker at 
træffe foranstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen har ansvaret for at kommunikere på en borgervenlig facon og for at give en 
grundig begrundelse for sin handlemåde.

Ændringsforslag 96
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør inden fire 
måneder behandle borgerinitiativet, drage 
konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke 
foranstaltninger den har til hensigt at 
træffe som reaktion herpå.

(17) Kommissionen bør behandle 
borgerinitiativet og reagere på det på en 
klar, forståelig og detaljeret måde samt 
inden for en tidsfrist svarende til den, der 
gælder for dens behandling af 
lovgivningsinitiativer fra Europa-
Parlamentet i henhold til artikel 225 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Kommissionen bør 
således som det første trin inden for tre 
måneder oplyse initiativtagerne til et 
vellykket initiativ om, hvordan den agter 
at reagere på dette. Som det næste trin bør 
borgerne have garanti for, at et vellykket 
initiativ vil blive gjort til genstand for en 
officiel, offentlig høring på EU-plan. 
Kommissionen bør som den, initiativet er 
henvendt til, sikre, at sådanne høringer 
finder sted, og at den selv vil blive 
repræsenteret på et passende niveau. 
Europa-Parlamentet bør altid, gennem sit 
kompetente udvalg, indbydes til at deltage 
i organiseringen af sådanne høringer.
Som det tredje trin bør Kommissionen 
fremlægge sit endelige svar på initiativet, 
enten i form af et hertil svarende 
lovgivningsforslag eller i form af en 
detaljeret begrundelse for ikke at følge op 
på initiativet. Kommissionen bør 
endvidere fremkomme med en fyldig 
begrundelse, i tilfælde af at dens 
lovgivningsforslag afviger væsentligt fra 
borgerinitiativet.
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Det bør være muligt at indbringe 
afgørelsen for Domstolen og/eller Den 
Europæiske Ombudsmand, hvis der er 
berettiget grund til at mene, at der 
foreligger et tilfælde af fejl og 
forsømmelser.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens reaktion på et initiativ fra de europæiske borgeres side bør begrundes såvel 
juridisk som politisk. Desuden bør dette påvises gennem et ræsonnement, der viser, at 
borgernes stemme bliver hørt, og at en eventuel opfølgning af sagen overvejes seriøst og 
grundigt.

Ændringsforslag 97
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør inden fire 
måneder behandle borgerinitiativet, drage 
konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke
foranstaltninger den har til hensigt at træffe 
som reaktion herpå.

(17) Kommissionen bør inden tre måneder
behandle borgerinitiativet og drage såvel 
de juridiske som de politiske konklusioner
heraf. Den bør endvidere fastsætte alle de
foranstaltninger, som den har til hensigt at 
træffe som reaktion herpå. For at påvise, at 
et borgerinitiativ, der støttes af mindst en 
million EU-borgere, og spørgsmålet om 
en eventuel opfølgning heraf er blevet 
grundigt behandlet, bør Kommissionen på 
en klar, forståelig og detaljeret måde 
forklare grundene til de påtænkte 
foranstaltninger og bør ligeledes angive 
en begrundelse, hvis den ikke påtænker at 
træffe foranstaltninger.
Når der er sket en registrering, og der er 
indsamlet en million underskrifter, bør 
Kommissionen og Europa-Parlamentet 
ufravigeligt reagere på borgernes krav ved 
at sikre en offentlig høring af 
initiativtagerne. 
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Or. de

Ændringsforslag 98
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør inden fire måneder 
behandle borgerinitiativet, drage 
konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke 
foranstaltninger den har til hensigt at træffe 
som reaktion herpå.

(17) Kommissionen bør inden fire måneder 
behandle borgerinitiativet, drage 
konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke 
foranstaltninger den har til hensigt at træffe 
som reaktion herpå.

Når der foreligger et vellykket 
borgerinitiativ, bør Kommissionen 
afholde en officiel, offentlig høring på 
EU-plan om det emne, der er gjort til 
genstand for initiativet, og sikre, at den er 
repræsenteret på et passende niveau. 
Europa-Parlamentet bør altid, gennem sit 
eller sine relevante udvalg, indbydes til at 
deltage i organiseringen af sådanne 
høringer.

Or. en

Ændringsforslag 99
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 21 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Kommissionen bør tillægges en 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
efter artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde med 
henblik på at ændre bilagene til denne 
forordning.

(21) Kommissionen bør tillægges en 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
efter artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde med 
henblik på at ændre bilagene til denne 
forordning undtagen i de tilfælde, hvor en 
sådan ændring ville betyde tilføjelse af 
yderligere personoplysninger om 
underskriverne.



PE452.836v01-00 24/74 AM\839497DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Betragtning 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør rapportere om 
gennemførelsen af denne forordning fem 
år efter dens ikrafttrædelse.

(23) Kommissionen bør rapportere om 
gennemførelsen af denne forordning tre år
efter dens ikrafttrædelse. I denne 
forbindelse bør Kommissionen bl.a. lægge 
særlig vægt på 
onlineindsamlingssystemer. Det kan være 
vanskeligt og bekosteligt for 
initiativtagere og medlemsstater at 
etablere og drive individuelle websteder, 
som opfylder de relevante 
databeskyttelses- og sikkerhedskrav i 
forhold til alle borgerinitiativer, på grund 
af behovet for at attestere individuelle 
onlineindsamlingssystemer, og derfor kan 
det i fremtiden blive absolut nødvendigt 
for Kommissionen at etablere et centralt 
websted, hvor alle initiativer registreres på 
en sådan måde, at borgerne kan lokalisere 
dem, få adgang til dem og underskrive 
dem. Hvis der opstår alvorlige 
databeskyttelses- og sikkerhedsproblemer 
i systemet med individuelle websteder, bør 
Kommissionen omhyggeligt undersøge 
muligheden for at etablere et sådant 
centralt websted.

Or. en

Ændringsforslag 101
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Betragtning 23 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør rapportere om 
gennemførelsen af denne forordning fem 
år efter dens ikrafttrædelse.

(23) Kommissionen bør rapportere om 
gennemførelsen af denne forordning tre år
efter dens ikrafttrædelse.

Or. de

Ændringsforslag 102
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør rapportere om 
gennemførelsen af denne forordning fem 
år efter dens ikrafttrædelse.

(23) Kommissionen bør rapportere om 
gennemførelsen af denne forordning tre år
efter dens ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 103
Syed Kamall

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Denne forordning bør sikre, at 
medlemsstaternes udgifter som følge af 
gennemførelsen af ordningen med det 
europæiske borgerinitiativ begrænses til 
et absolut minimum gennem fastsættelse 
af forholdsregler for at undgå, at 
medlemsstaterne og deres skatteborgere 
pålægges endnu større byrder som følge 
af overdrevne eller unødvendige udgifter.

Or. en
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Ændringsforslag 104
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst to 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
tredjedel af alle medlemsstaterne

1. et initiativ, der er indgivet til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
denne forordning, hvori Kommissionen 
opfordres til inden for rammerne af sine 
beføjelser at fremsætte et egnet forslag om 
spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter 
borgernes opfattelse er nødvendig til 
gennemførelse af traktaterne, og som 
støttes af mindst én million berettigede 
underskrivere fra mindst tre medlemsstater

Or. en
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Ændringsforslag 106
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
sjettedel af alle medlemsstaterne

Or. de

Ændringsforslag 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst ni 
medlemsstater

Or. en

Begrundelse

I artikel 20, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union bestemmes, at der kræves mindst ni 
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medlemsstater for at udløse et forstærket samarbejde.

Ændringsforslag 108
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
femtedel af alle medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 109
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
fjerdedel af alle medlemsstaterne

Or. de
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Ændringsforslag 110
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
fjerdedel af alle medlemsstaterne

Or. de

Ændringsforslag 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "underskrivere": unionsborgere, der har 
støttet et givet borgerinitiativ ved at 
udfylde en støttetilkendegivelse vedrørende 
det pågældende initiativ

2. "underskrivere": alle lovligt bosiddende 
indbyggere i medlemsstaterne, der har 
støttet et givet borgerinitiativ ved at 
udfylde en støttetilkendegivelse vedrørende 
det pågældende initiativ

Or. en

Begrundelse

Ved at udvide anvendelsesområdet fra unionsborgere til også at omfatte borgere fra 
tredjelande, der er lovligt bosiddende i Unionen, undgås uofficiel forskelsbehandling på 
grund af nationalitet. Underskrivere forventes ikke at være vælgere, eftersom borgerinitiativet 
er et bredere instrument for demokratisk deltagelse end valg af medlemmer til Europa-
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Parlamentet.

Ændringsforslag 112
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "underskrivere": unionsborgere, der har 
støttet et givet borgerinitiativ ved at 
udfylde en støttetilkendegivelse vedrørende 
det pågældende initiativ

2. "underskrivere": alle lovligt bosiddende 
indbyggere i medlemsstaterne, der har 
støttet et givet borgerinitiativ ved at 
udfylde en støttetilkendegivelse vedrørende 
det pågældende initiativ

Or. en

Begrundelse

Ved at udvide anvendelsesområdet fra unionsborgere til også at omfatte borgere fra 
tredjelande, der er lovligt bosiddende i Unionen, undgås uofficiel forskelsbehandling på 
grund af nationalitet. Underskrivere forventes ikke at være vælgere, eftersom borgerinitiativet 
er et bredere instrument for demokratisk deltagelse end valg af medlemmer til Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "underskrivere": unionsborgere, der har 
støttet et givet borgerinitiativ ved at 
udfylde en støttetilkendegivelse vedrørende 
det pågældende initiativ

2. "underskrivere": unionsborgere eller 
personer bosiddende i Unionen, der har 
støttet et givet borgerinitiativ ved at 
udfylde en støttetilkendegivelse vedrørende 
det pågældende initiativ

Or. en

Begrundelse

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
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including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Ændringsforslag 114
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "initiativtager": en fysisk eller juridisk 
person eller en organisation, der er 
ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen 
af et borgerinitiativ til Kommissionen.

3. "initiativtagere": fysiske eller juridiske 
personer, som danner en initiativkomité,
der er ansvarlig for forberedelsen og 
indgivelsen af et borgerinitiativ til 
Kommissionen.

Or. de

Ændringsforslag 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når initiativtageren er en fysisk person, 
skal den pågældende være unionsborger og
have nået den alder, hvor vedkommende 
får valgret til Europa-Parlamentet.

1. Når initiativtageren er en fysisk person, 
skal den pågældende være unionsborger og
mindst 16 år gammel.

Or. en
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Ændringsforslag 116
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Initiativtagerne skal danne en 
borgerkomité bestående af mindst fem 
personer, som skal være bosat i mindst 
fem medlemsstater. Initiativtagerne 
udpeger en repræsentant og en 
stedfortræder, som fungerer som bindeled 
mellem komitéen og EU-institutionerne 
under hele proceduren og har mandat til 
at tale og handle på borgerkomitéens 
vegne.

Or. de

Ændringsforslag 117
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a og 1 b (nye) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Initiativtagerne skal danne en 
initiativkomité bestående af mindst syv 
personer, der kommer fra mindst syv 
medlemsstater.
Initiativtagerne udpeger en repræsentant 
og en stedfortræder, som fungerer som 
bindeled mellem komitéen og EU-
institutionerne under hele proceduren og 
har mandat til at tale og handle på 
initiativkomitéens vegne.

Or. de
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Ændringsforslag 118
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a, 1 b og 1 c (nye) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Initiativtagerne skal oprette en 
borgerkomité bestående af mindst seks 
personer, som skal være bosat i mindst 
seks medlemsstater.
Initiativtagerne udpeger en repræsentant 
og en stedfortræder, som fungerer som 
bindeled mellem komitéen og EU-
institutionerne under hele proceduren og 
har mandat til at tale og handle på 
borgerkomitéens vegne.
Initiativtagerne giver Kommissionen 
meddelelse om enhver ændring 
vedrørende komitéens sammensætning og 
dennes udpegede repræsentanter. 

Or. en

Ændringsforslag 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a og 1 b (nye) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Initiativtagerne skal danne en 
borgerkomité bestående af personer, der 
kommer fra mindst en femtedel af 
medlemsstaterne.
Er initiativtagerne medlemmer af 
nationale parlamenter eller medlemmer af 
Europa-Parlamentet, medregnes de ikke i 
forbindelse med opnåelsen af det 
mindsteantal medlemmer, der kræves for 
dannelse af en borgerkomité.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at sende et stærkt signal til borgerne om, at dette redskab er til for dem, og 
opmuntre dem til at anvende det og deltage. Parlamentsmedlemmer har andre former for 
adgang til at stille forslag om lovgivning og skabe en debat på europæisk niveau. 

Ændringsforslag 120
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a og 1 b (nye) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Initiativtagerne skal danne en 
borgerkomité bestående af mindst syv 
personer, som skal være bosat i mindst tre 
medlemsstater.
Initiativtagerne udpeger en repræsentant 
og en stedfortræder, som fungerer som 
bindeled mellem komitéen og EU-
institutionerne under hele proceduren og 
har mandat til at tale og handle på 
borgerkomitéens vegne.

Or. pt

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at der i sidste ende indleveres underskrifter fra mindst seks 
medlemsstater. Den indledende fase bør ikke være alt for kompliceret. Det bør derfor i denne 
fase være tilstrækkeligt at stille krav om, at tre medlemsstater er repræsenteret.

Ændringsforslag 121
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være unionsborgere og 
have nået den alder, hvor de får valgret til 

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være unionsborgere og 
have nået den alder, hvor de får valgret til 
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Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet i de pågældende 
medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være unionsborgere og 
have nået den alder, hvor de får valgret til 
Europa-Parlamentet.

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være lovligt bosiddende i 
Unionen og mindst 16 år gamle.

Or. en

Begrundelse

Ved at udvide anvendelsesområdet fra unionsborgere til også at omfatte borgere fra 
tredjelande, der er lovligt bosiddende i Unionen, undgås uofficiel forskelsbehandling på 
grund af nationalitet. Underskrivere forventes ikke at være vælgere, eftersom borgerinitiativet 
er et bredere instrument for demokratisk deltagelse end valg af medlemmer til Europa-
Parlamentet. Desuden giver en ensartet aldersgrænse for deltagelse i europæiske 
borgerinitiativer alle borgere lige rettigheder, hvilket ikke ville kunne opnås, hvis der tages 
udgangspunkt i valgretsalderen.

Ændringsforslag 123
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være unionsborgere og 
have nået den alder, hvor de får valgret til 
Europa-Parlamentet.

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være lovligt bosiddende i 
Unionen og mindst 16 år gamle.
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Or. en

Begrundelse

Ved at udvide anvendelsesområdet fra unionsborgere til også at omfatte borgere fra 
tredjelande, der er lovligt bosiddende i Unionen, undgås uofficiel forskelsbehandling på 
grund af nationalitet. Underskrivere forventes ikke at være vælgere, eftersom borgerinitiativet 
er et bredere instrument for demokratisk deltagelse end valg af medlemmer til Europa-
Parlamentet. Desuden giver en ensartet aldersgrænse for deltagelse i europæiske 
borgerinitiativer alle borgere lige rettigheder, hvilket ikke ville kunne opnås, hvis der tages 
udgangspunkt i valgretsalderen.

Ændringsforslag 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være unionsborgere og 
have nået den alder, hvor de får valgret til 
Europa-Parlamentet.

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være unionsborgere eller 
bosiddende i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 125
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Krav til Kommissionens arbejde

Kommissionen udfærdiger en klar liste 
med kriterier for fremsættelse, som 
fastsætter reglerne for indsamling af 
underskrifter (på papir og online) samt 
alle formelle kriterier vedrørende 
udfyldelse af formularen til 
støttetilkendegivelse. 
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Listen over antagelighedskriterier skal 
også gøre det tydeligt for unionsborgerne, 
hvilke spørgsmål der ikke kan iværksættes 
initiativer om, og hvilke specifikke 
begrundelser, der kan lægges til grund for 
afslag på ansøgninger.

Or. de

Ændringsforslag 126
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for indsamlingen af 
støttetilkendegivelser fra underskrivere af 
et forslag til borgerinitiativ skal
initiativtageren lade initiativet registrere i 
Kommissionen og indgive de oplysninger, 
der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende 
emne og formål samt kilder til finansiering 
og støtte til forslaget til borgerinitiativ.

1. Forud for indsamlingen af 
støttetilkendegivelser fra underskrivere af 
et forslag til borgerinitiativ skal
initiativtagerne lade initiativet registrere i 
Kommissionen og indgive de oplysninger, 
der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende
det foreslåede borgerinitiativs emne og 
formål. På deres websted afgiver 
initiativtagerne med henblik på det i andet 
afsnit omhandlede register regelmæssigt 
opdaterede oplysninger om kilderne til
finansiering og støtte til initiativet. Disse 
oplysninger skal indeholde nærmere 
informationer om donationer over 
1 000 EUR. Oplysninger vedrørende støtte 
og finansiering kontrolleres af en 
uafhængig revisor. Omkostninger i 
forbindelse hermed refunderes til 
initiativtagerne i henhold til artikel 10, 
stk. 2a.

Or. de

Ændringsforslag 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forud for indsamlingen af 
støttetilkendegivelser fra underskrivere af 
et forslag til borgerinitiativ skal
initiativtageren lade initiativet registrere i 
Kommissionen og indgive de oplysninger, 
der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende 
emne og formål samt kilder til 
finansiering og støtte til forslaget til 
borgerinitiativ.

1. Forud for indsamlingen af 
støttetilkendegivelser fra underskrivere af 
et forslag til borgerinitiativ skal
initiativtagerne lade initiativet registrere i 
Kommissionen og indgive de oplysninger, 
der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende
det foreslåede borgerinitiativs emne og 
formål.

Initiativtagerne skal til det i tredje afsnit 
omhandlede register og i givet fald på 
deres websted afgive regelmæssigt 
opdaterede oplysninger om alle kilder til 
finansiering og støtte til initiativet. Det er 
ikke tilladt at modtage finansiering fra 
politiske partier og europæiske politiske
grupper.

Or. en

Begrundelse

Alle kilder til støtte til og finansiering af initiativet bør offentliggøres for at skabe fuld 
gennemsigtighed. Politiske partier og europæiske politiske grupper bør ikke medfinansiere et 
europæisk borgerinitiativ.

Ændringsforslag 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiering må ikke – hverken direkte 
eller indirekte – komme fra private 
virksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 129
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger skal indgives på et af 
EU's officielle sprog til et onlineregister, 
som Kommissionen stiller til rådighed til 
det formål (herefter benævnt "registret").

Disse oplysninger skal indgives på et eller 
flere af EU's officielle sprog til et 
onlineregister, som Kommissionen stiller 
til rådighed til det formål (herefter benævnt
"registret"). Oplysningerne kan 
efterfølgende indgives på et andet officielt 
sprog end det eller dem, de oprindeligt 
blev indgivet på, til optagelse i registret. 
Kommissionen er ansvarlig for en 
oversættelse af initiativet til andre 
officielle EU-sprog.

Or. de

Ændringsforslag 130
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger skal indgives på et af 
EU's officielle sprog til et onlineregister, 
som Kommissionen stiller til rådighed til 
det formål (herefter benævnt "registret").

Disse oplysninger skal indgives på mindst
et af EU's officielle sprog til et 
onlineregister, som Kommissionen stiller 
til rådighed til det formål (herefter benævnt
"registret").

Or. de

Ændringsforslag 131
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forslag til borgerinitiativer, der med 
rimelighed kan anses for at være 
utilstedelige, fordi de er krænkende eller
useriøse, skal ikke registreres.

3. Forslag til borgerinitiativer, der med 
rimelighed kan anses for at være 
utilstedelige, fordi de er krænkende eller
grundløse, skal ikke registreres.

Or. en

Ændringsforslag 132
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forslag til borgerinitiativer, der med 
rimelighed kan anses for at være 
utilstedelige, fordi de er krænkende eller 
useriøse, skal ikke registreres.

3. Kommissionen registrerer et forslag til
initiativ senest to måneder efter 
modtagelse, hvis følgende krav er opfyldt:

a) Der er ingen åbenbare, væsentlige 
uoverensstemmelser mellem 
sprogudgaverne af forslaget til initiativ 
for så vidt angår titel, emne og 
målsætninger.
b) Initiativet falder ikke, med hensyn til 
den retsakt, der anmodes om, åbenbart 
uden for Kommissionens traktatfæstede 
beføjelse til at fremsætte forslag.
c) Det foreslåede initiativ er hverken 
krænkende eller useriøst.

Or. de

Ændringsforslag 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forslag til borgerinitiativer, der med 
rimelighed kan anses for at være 
utilstedelige, fordi de er krænkende eller 
useriøse, skal ikke registreres.

3. Kommissionen registrerer et forslag til
initiativ senest to måneder efter 
modtagelse, når følgende krav er opfyldt:

a) Borgerkomitéen er dannet, og 
kontaktpersonerne er udpeget.
b) Der er ingen åbenbare, væsentlige 
uoverensstemmelser mellem de forskellige 
sprogudgaver af forslaget til initiativ for 
så vidt angår titel, emne og målsætninger.
c) Initiativet falder åbenbart inden for de 
kompetencer, som medlemsstaterne har 
tillagt Unionen, og inden for 
Kommissionens beføjelser til at fremsætte 
et egnet forslag om spørgsmål, hvor en 
EU-retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af 
traktaterne.
d) Forslaget til borgerinitiativ er ikke 
åbenbart krænkende, grundløst eller 
usagligt.
e) Forslaget til initiativ er ikke åbenbart i 
strid med Unionens værdier som defineret 
i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Or. en

Begrundelse

I stk. 3, litra c), er det vigtigt at holde sig nøje til bestemmelserne i artikel 11, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Union, men også – som en nyttig rettesnor – henvise til 
Unionens kompetencer i henhold til artikel 3, 4, 5 og 6 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Ændringsforslag 134
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forslag til borgerinitiativer, der med 
rimelighed kan anses for at være 
utilstedelige, fordi de er krænkende eller 
useriøse, skal ikke registreres.

3. Kommissionen registrerer et forslag til
initiativ senest to måneder efter 
modtagelse, når følgende krav er opfyldt:

a) Borgerkomitéen er dannet, og 
kontaktpersonerne er udpeget.
b) Der er ingen åbenbare, væsentlige 
uoverensstemmelser mellem de forskellige 
sprogudgaver af forslaget til initiativ for 
så vidt angår titel, emne og målsætninger.
c) Initiativet falder ikke, med hensyn til 
den retsakt, der anmodes om, åbenbart 
uden for Kommissionens traktatfæstede 
beføjelse til at fremsætte forslag.
d) Forslaget til borgerinitiativ er ikke 
åbenbart krænkende, grundløst eller 
usagligt.
e) Forslaget til initiativ er i 
overensstemmelse med artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 135
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen afslår at registrere 
forslag til borgerinitiativ, hvis 
betingelserne fastsat i stk. 3 ikke er 
opfyldt.
Kommissionen træffer enhver 
foranstaltning, den måtte finde nødvendig 
for at gøre det klart for initiativtagerne, at 
dens afgørelse vedrørende registrering 
fuldt ud respekterer ånd og bogstav i 
traktaterne, uden derved at foregribe sin 
efterfølgende afgørelse om sagens 
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substans. Hvis Kommissionen nægter at 
registrere et borgerinitiativ, meddeler den 
initiativtagerne grundene hertil og sørger 
for, at EU-borgerne får hurtig og 
ukompliceret offentlig adgang (internet) 
til oplysninger om, hvorfor registreringen 
er blevet nægtet, og hvilke eventuelle 
retlige og udenretlige muligheder der er 
for at klage herover.

Or. de

Ændringsforslag 136
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 - litra a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Borgerkomitéen er oprettet, og 
kontaktpersonerne er udpeget.

Or. de

Ændringsforslag 137
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ud fra ønsket om størst mulig 
gennemsigtighed offentliggøres det, 
hvorledes og af hvem borgerinitiativet 
finansieres. Hverken nationale eller 
europæiske politiske partier eller deres 
politiske bevægelser kan ikke være 
finansieringskilder.

Or. el
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Ændringsforslag 138
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 - litra b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Initiativet falder ikke åbenbart uden for 
Kommissionens traktatfæstede beføjelse 
til at fremsætte forslag til den ønskede 
retsakt.

Or. de

Ændringsforslag 139
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen afslår at registrere 
forslag til borgerinitiativer, som er 
åbenbart i strid med EU's værdier.

udgår

Or. da

Begrundelse

Hele stk. 4 ønskes slettet, da ordene "EU's værdier" åbner op for muligheden for censur af 
borgerinitiativer fra Kommissionens side, såfremt disse ikke er i overensstemmelse med 
værdierne. 

Ændringsforslag 140
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen afslår at registrere 
forslag til borgerinitiativer, som er 
åbenbart i strid med EU's værdier.

4. Kommissionen afslår at registrere 
forslag til borgerinitiativer, som er 
åbenbart i strid med værdierne respekt for 
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den menneskelige værdighed, frihed, 
ytringsfrihed, demokrati, lighed, 
retsstatslighed og respekt for 
menneskerettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 141
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen afslår at registrere 
forslag til borgerinitiativer, som er 
åbenbart i strid med EU's værdier.

4. Kommissionen afslår at registrere 
forslag til borgerinitiativer, som er 
åbenbart i strid med EU's værdier, især 
som udtrykt i chartret om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske konvention 
til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.

Or. el

Ændringsforslag 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 a og 1 b (nye) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et borgerinitiativ har til formål at 
foreslå en ændring af traktaterne, 
underretter Kommissionen 
initiativtagerne om, at den ikke vil kunne 
forelægger noget lovgivningsforslag 
(eftersom der ingen traktathjemmel er 
herfor). Endvidere meddeler 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet dette og offentliggør denne 
meddelelse.
Initiativtagerne kan i så tilfælde fortsætte 
deres underskriftindsamling. For dette 
initiativ gælder de samme regler og 
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procedurer som for normale 
borgerinitiativer.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union kan Europa-Parlamentet 
forelægge forslag til revision af traktaterne. Derfor skal Parlamentet have meddelelse om 
sådanne initiativer. 

Ændringsforslag 143
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis et borgerinitiativ forkastes, jf. 
stk. 3, kan Kommissionens afgørelse 
herom på initiativtagernes anmodning 
gøres til genstand for appel. En sådan 
appel indgives til Europa-Parlamentet, 
som kan pålægge Kommissionen at afgive 
en ny udtalelse. Hvis Europa-Parlamentet 
ikke inden tre måneder vedtager en 
holdning, betragtes appellen som 
forkastet, hvorefter Kommissionens 
oprindelige udtalelse gælder.

Or. en

Ændringsforslag 144
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis et forslag til et borgerinitiativ 
bliver afvist af Kommissionen, skal 
initiativtagerne have mulighed for at 
fremlægge initiativet for Europa-
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Parlamentets AFCO-Udvalg, som derefter 
vil drøfte initiativets indhold samt 
Kommissionens afvisning heraf.

Or. da

Begrundelse

Hvis Kommissionens embedsmænd selv kan sidde og afgøre, om et borgerinitiativ kan 
behandles, bør initiativtagerne også have mulighed for at forelægge det af Kommissionen 
afviste initiativ for de folkevalgte MEP'ere i AFCO-Udvalget, eftersom det vil være det mest 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet til at tage sig af spørgsmål af denne karakter.

Ændringsforslag 145
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Et forslag til borgerinitiativ, der er blevet 
registreret, offentliggøres i registret.

5. Et forslag til borgerinitiativ, der er blevet 
registreret, offentliggøres omgående i 
registret, skal være let tilgængeligt for alle 
og opføres ikke blot i registret, men også 
på en liste ud fra emnet for initiativet til 
retsakt.

Or. el

Ændringsforslag 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 12 måneder.

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 24 måneder.

Or. en
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Ændringsforslag 147
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 12 måneder.

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 24 måneder.

Or. en

Ændringsforslag 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 12 måneder.

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 18 måneder.

Efter denne periodes afslutning skal det 
af registret fremgå, at fristen er udløbet, 
og i påkommende tilfælde at 
Kommissionen har konstateret, at der ikke 
er indgivet det nødvendige antal 
støttetilkendegivelser.

Or. en

Begrundelse

Den nødvendige tidsfrist skal afspejle borgerinitiativets europæiske karakter. Initiativtagerne 
har brug for tid til at indsamle støttetilkendegivelser i et betydeligt antal medlemsstater og på 
forskellige sprog. Inden for en frist på 12 måneder har hidtil kun 3 ud af 23 foreløbige 
borgerinitiativer kunnet samle en million underskrifter. Endvidere bør tidsfristen være udtryk 
for, at det er meningen, at borgerinitiativer skal være et redskab for borgerne og ikke blot for 
magtfulde organisationer. Endelig vil dette redskabs vigtigste funktion være at skabe 
diskussioner over hele Europa og tværnational borgerengagement. Begge dele har brug for 
tid. Derfor er en tidsfrist på 18 måneder en mere realistisk, borgervenlig og hensigtsmæssig 
løsning. 
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Ændringsforslag 149
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 12 måneder.

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 18 måneder.

Hvis der efter udløbet af denne frist ikke 
er indsendt det krævede antal 
støttetilkendegivelser, opføres en 
meddelelse herom i registret.

Or. en

Begrundelse

Det vil være mere passende, at tidsfristen forlænges til 18 måneder, så der bliver tilstrækkelig 
tid til at indsamle underskrifter og støttetilkendegivelser i elektronisk format og papirformat. 
Fristen for indsamling af underskrifter skal overholdes. Hvis det fornødne antal underskrifter 
ikke indsamles inden for fristen, kan initiativet ikke tages i betragtning. Det bør derfor slettes 
i registret, som kun skal indeholde igangværende initiativer.

Ændringsforslag 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Data, som underskriverne har indsendt 
via onlineindsamlingssystemet, skal 
kontrolleres, lagres og destrueres i 
overensstemmelse med EU's regler om 
databeskyttelse og retten til privatlivets 
fred og skal forvaltes af uafhængige 
organer, der er forpligtet til at opretholde 
fortroligheden i den forbindelse.
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Or. en

Ændringsforslag 151
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden indsamlingen af 
støttetilkendegivelser fra underskriverne 
påbegyndes, skal initiativtageren sikre, at 
det onlineindsamlingssystem, der anvendes 
hertil, er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i stk. 4. Initiativtageren
kan på et hvilket som helst tidspunkt 
anmode den relevante kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor de 
indsamlede data lagres eller vil blive lagret, 
om at attestere, at 
onlineindsamlingssystemet er i 
overensstemmelse med disse 
bestemmelser. Initiativtageren anmoder 
under alle omstændigheder om en sådan 
attestation, inden støttetilkendegivelserne 
fremsendes til kontrol, jf. artikel 9.

2. Inden indsamlingen af 
støttetilkendegivelser fra underskriverne 
påbegyndes, skal initiativtagerne sikre, at 
det onlineindsamlingssystem, der anvendes 
hertil, er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i stk. 4. Initiativtagerne
kan på et hvilket som helst tidspunkt 
anmode den relevante kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor de 
indsamlede data lagres eller vil blive lagret, 
om at attestere, at 
onlineindsamlingssystemet er i 
overensstemmelse med disse 
bestemmelser. Initiativtagerne skal under 
alle omstændigheder anmode om en sådan 
attestation, inden indsamlingen af
støttetilkendegivelserne påbegyndes.
Initiativtagerne offentliggør en kopi af 
den pågældende attestation på det 
websted, der anvendes til 
onlineindsamlingssystemet. Senest seks 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden stiller Kommissionen en 
pakke med open source-software til 
rådighed med de relevante støttetjenester 
(teknisk støtte, et fungerende IT-center, 
løbende vedligeholdelse og 
videreudvikling af software) 
repræsenterende alle de 
sikkerhedsmæssige og tekniske 
kendetegn, der er nødvendige for at 
overholde denne forordnings 
bestemmelser vedrørende 
onlineindsamlingssystemerne. Software 
og de relevante støttetjenester stilles gratis 
til initiativtagernes rådighed.
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Or. de

Ændringsforslag 152
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) personens identitet kan kontrolleres b) personens identitet kan kontrolleres med 
sikkerhed, så der sørges for, at hver 
person kun har underskrevet én 
tilkendegivelse

Or. es

Ændringsforslag 153
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de data, der indkommer online, lagres 
sikkert for derved bl.a. at sikre, at de ikke 
kan ændres eller anvendes til andre formål 
end til at tilkendegive den angivne støtte til 
et givet borgerinitiativ, og at beskytte 
personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, 
mod ændring, ubeføjet udbredelse og ikke-
autoriseret adgang

c) de data, der indkommer online, 
indsamles og lagres sikkert for derved bl.a. 
at sikre, at de ikke kan ændres eller 
anvendes til andre formål end til at 
tilkendegive den angivne støtte til et givet 
borgerinitiativ, og at beskytte 
personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, 
mod ændring, ubeføjet udbredelse og ikke-
autoriseret adgang

Or. de

Ændringsforslag 154
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den rapport, Kommissionen aflægger
i overensstemmelse med artikel 21, 
indeholder Kommissionens konklusioner 
vedrørende muligheden for at etablere ét 
enkelt websted til erstatning af de 
initiativudvalgswebsteder, der er baseret i 
de enkelte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 155
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst to medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslag til artikel 2, stk. 1.

Ændringsforslag 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst tre medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 157
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en sjettedel af 
medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst ni medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

I artikel 20, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union bestemmes, at der kræves mindst ni 
medlemsstater for at udløse et forstærket samarbejde.

Ændringsforslag 159
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne.
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Or. de

Ændringsforslag 160
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal
komme fra mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 161
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 
minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

2. I hver medlemsstat skal underskriverne 
mindst omfatte det minimum af borgere, 
der er fastsat i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslag til artikel 2, stk. 1.

Ændringsforslag 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 

2. I tre medlemsstater skal underskriverne 
mindst omfatte det minimum af borgere, 
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minimum af borgere, der er fastsat i bilag I. der er fastsat i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 163
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 
minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

2. I en sjettedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 
minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

Or. de

Ændringsforslag 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 
minimum af borgere, der er fastsat i 
bilag I.

2. I mindst ni medlemsstater skal antallet 
af underskrivere være i overensstemmelse 
med den formel for degressiv 
proportionalitet, der er fastlagt for den 
nuværende fordeling af pladser i Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 165
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 

2. I en fjerdedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 
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minimum af borgere, der er fastsat i bilag I. minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

Or. de

Ændringsforslag 166
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 
minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

2. I en fjerdedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 
minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

Or. de

Ændringsforslag 167
Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, der udstedte det 
identifikationsdokument, der er anført i 
deres støttetilkendegivelse.

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, hvor de har deres faste 
bopæl. Ved anvendelsen af stk. 1 skal 
unionsborgere, der har fast bopæl i et 
tredjeland, anses for at komme fra den 
medlemsstat, hvori de er statsborgere.

Or. es

Ændringsforslag 168
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, der udstedte det 
identifikationsdokument, der er anført i

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, hvor de har deres faste 
bopæl, idet de dog skal være borgere i 
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deres støttetilkendegivelse. Den Europæiske Union. 

Or. en

Ændringsforslag 169
Enrique Guerrero Salom

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, der udstedte det 
identifikationsdokument, der er anført i 
deres støttetilkendegivelse.

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, hvor de har deres faste 
bopæl. Ved dobbelt bopæl skal der 
fastsættes en enkelt bopæl for at få ret til 
at deltage.
Underskrivere, der har fast bopæl i et 
tredjeland, anses for at komme fra den 
medlemsstat, hvori de er statsborgere.

Or. es

Ændringsforslag 170
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, der udstedte det 
identifikationsdokument, der er anført i 
deres støttetilkendegivelse.

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, hvor de har deres faste 
bopæl. Underskrivere, der har fast bopæl i 
et tredjeland, anses for at komme fra den 
medlemsstat, hvori de er statsborgere.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslag til artikel 2, stk. 1.
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Ændringsforslag 171
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder 
kontrollerer inden tre måneder 
støttetilkendegivelserne på grundlag af 
passende undersøgelser og udsteder en 
attest til initiativtageren i 
overensstemmelse med modellen i 
bilag VII, hvori antallet af gyldige 
støttetilkendegivelser for den pågældende 
medlemsstat attesteres.

2. De kompetente myndigheder 
kontrollerer inden fire måneder 
støttetilkendegivelserne på grundlag af 
passende undersøgelser og udsteder en 
attest til initiativtageren i 
overensstemmelse med modellen i 
bilag VII, hvori antallet af gyldige 
støttetilkendegivelser for den pågældende 
medlemsstat attesteres.

Or. en

Ændringsforslag 172
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når initiativtageren har modtaget 
attesterne, der er omhandlet i artikel 9, stk. 
2, og alle de relevante procedurer og 
betingelser, der er fastsat i denne 
forordning, er fulgt og overholdt, kan 
initiativtageren indgive borgerinitiativet til 
Kommissionen.

Når initiativtagerne har modtaget 
attesterne, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 2, og alle de relevante procedurer og 
betingelser, der er fastsat i denne 
forordning, er fulgt og overholdt, kan 
initiativtagerne indgive borgerinitiativet til 
Kommissionen sammen med oplysninger 
om enhver form for støtte eller 
finansiering, der måtte være modtaget til 
initiativet. Minimumsstørrelsen af beløb 
ydet af fysiske personer til støtte og 
finansiering, som er omfattet af 
oplysningspligt, fastlægges af 
Kommissionen ved delegerede retsakter i 
henhold til artikel 16 og i 
overensstemmelse med betingelserne 
fastsat i artikel 17 og 18. Såfremt 
Kommissionen fastsætter forskellige 
tærskler for forskellige borgerinitiativer, 
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er den forpligtet til at give en behørig 
begrundelse herfor.

Or. de

Ændringsforslag 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når initiativtageren har modtaget 
attesterne, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 2, og alle de relevante procedurer og 
betingelser, der er fastsat i denne 
forordning, er fulgt og overholdt, kan 
initiativtageren indgive borgerinitiativet til 
Kommissionen.

Når initiativtagerne har modtaget 
attesterne, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 2, og alle de relevante procedurer og 
betingelser, der er fastsat i denne 
forordning, er fulgt og overholdt, kan 
initiativtagerne indgive borgerinitiativet til 
Kommissionen sammen med oplysninger 
om enhver form for støtte eller 
finansiering, der måtte være modtaget til 
initiativet. Oplysningerne offentliggøres 
på Kommissionens hjemmeside.

Or. en

Ændringsforslag 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når initiativtageren har modtaget 
attesterne, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 2, og alle de relevante procedurer og 
betingelser, der er fastsat i denne 
forordning, er fulgt og overholdt, kan 
initiativtageren indgive borgerinitiativet til 
Kommissionen.

Når initiativtagerne har modtaget 
attesterne, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 2, og alle de relevante procedurer og 
betingelser, der er fastsat i denne 
forordning, er fulgt og overholdt, kan 
initiativtagerne indgive borgerinitiativet til 
Kommissionen. I forbindelse hermed skal 
initiativtagerne give Kommissionen 
præcise og detaljerede oplysninger om 
enhver form for støtte eller finansiering, 
der er modtaget til borgerinitiativet. Det er 
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ikke tilladt at modtage finansiering fra 
politiske partier og europæiske politiske 
grupper.

Or. en

Begrundelse

Alle former for støtte til og finansiering af initiativet bør offentliggøres for at skabe fuld 
gennemsigtighed. Politiske partier og europæiske politiske grupper bør ikke medfinansiere et 
europæisk borgerinitiativ.

Ændringsforslag 175
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Initiativtagernes omkostninger i 
forbindelse med opfyldelse af kriterierne 
for fremsættelse, herunder attestering af
uafhængige revisorer og 
retsomkostninger i forbindelse med, at det 
med held lykkes at anfægte en beslutning 
om at afvise et borgerinitiativ, godtgøres 
op til et maksimumsbeløb på 50 000 EUR.

Or. de

Ændringsforslag 176
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De eksisterende kontaktsteders 
kompetencer og finansielle midler bør 
styrkes, således at borgere og ikke-
statslige organisationer gratis kan få 
kompetent rådgivning i retlige spørgsmål 
vedrørende europæiske borgerinitiativer.
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Or. de

Ændringsforslag 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) mødes den med initiativtagerne på et 
passende plan for at give dem lejlighed til 
at redegøre nærmere for de spørgsmål, 
der rejses i initiativet.

Or. en

Ændringsforslag 178
David Martin

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) mødes den med initiativtagerne på et 
passende plan for at give dem lejlighed til 
at redegøre nærmere for de spørgsmål, 
der rejses i initiativet.

Or. en

Ændringsforslag 179
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) mødes den med initiativtagerne på et 
passende plan for at give dem lejlighed til 
at redegøre nærmere for de spørgsmål, 
der rejses i initiativet.
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Or. en

Ændringsforslag 180
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) mødes den med initiativtagerne på et 
passende plan for at give dem lejlighed til 
at redegøre nærmere for de spørgsmål, 
der rejses i initiativet, og arrangerer, 
eventuelt sammen med andre EU-
institutioner eller -organer, en offentlig 
høring om det emne, initiativet omhandler

Or. en

Ændringsforslag 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) overvejer den at organisere en 
offentlig høring om det emne, initiativet 
omhandler, som Europa-Parlamentet, 
gennem sit ansvarlige udvalg, kan 
indbydes til at deltage i;

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør have beføjelse til at afholde en offentlig høring efter eget valg for at 
forbedre kommunikationen med borgerne og styrke troværdigheden af instrumentet. 
Parlamentets Udvalg for Andragender bør normalt deltage i sådanne høringer.
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Ændringsforslag 182
Morten Messerschmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandler den borgerinitiativet og 
fastsætter inden fire måneder sine 
konklusioner om initiativet samt 
eventuelle foranstaltninger, den agter at 
træffe, og grundene hertil i en meddelelse.

b) behandler den borgerinitiativet og 
fremsætter et forslag til retsakt inden for 
et år eller medtager dette forslag i sit 
arbejdsprogram for næste år.

Or. en

Ændringsforslag 183
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandler den borgerinitiativet og 
fastsætter inden fire måneder sine 
konklusioner om initiativet samt eventuelle 
foranstaltninger, den agter at træffe, og 
grundene hertil i en meddelelse.

b) behandler den borgerinitiativet og 
fastsætter offentligt inden tre måneder sine 
endelige juridiske og praktiske
konklusioner om initiativet samt eventuelle 
foranstaltninger, den agter at træffe, eller 
sin beslutning om ikke at træffe nogen 
foranstaltninger, og grundene hertil i en 
meddelelse, således at borgerne hurtigt og 
nemt kan indhente de relevante 
oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandler den borgerinitiativet og
fastsætter inden fire måneder sine 
konklusioner om initiativet samt eventuelle 
foranstaltninger, den agter at træffe, og 
grundene hertil i en meddelelse.

b) fastsætter den inden tre måneder sine 
juridiske og politiske konklusioner om 
initiativet samt eventuelle foranstaltninger, 
den agter at træffe, og grundene til, at den 
har valgt at handle eller ikke at handle, i 
en meddelelse.

Or. en

Ændringsforslag 185
David Martin

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandler den borgerinitiativet og 
fastsætter inden fire måneder sine 
konklusioner om initiativet samt eventuelle 
foranstaltninger, den agter at træffe, og 
grundene hertil i en meddelelse.

b) behandler den borgerinitiativet og 
fastsætter inden tre måneder sine endelige 
juridiske og politiske konklusioner om 
initiativet samt eventuelle foranstaltninger, 
den agter at træffe, og grundene til, at den 
har valgt at handle eller ikke at handle, i 
en meddelelse.

Or. en

Ændringsforslag 186
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandler den borgerinitiativet og
fastsætter inden fire måneder sine 
konklusioner om initiativet samt eventuelle 
foranstaltninger, den agter at træffe, og 
grundene hertil i en meddelelse.

b) fastsætter den inden tre måneder sine 
juridiske og politiske konklusioner om 
initiativet samt eventuelle foranstaltninger, 
den agter at træffe, og grundene til, at den 
har valgt at handle eller ikke at handle, i 
en meddelelse.

Or. en
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Ændringsforslag 187
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behandler den borgerinitiativet og 
fastsætter inden fire måneder sine 
konklusioner om initiativet samt eventuelle 
foranstaltninger, den agter at træffe, og 
grundene hertil i en meddelelse.

b) behandler den borgerinitiativet og 
fastsætter inden tre måneder sine 
konklusioner om initiativet samt eventuelle 
foranstaltninger, den agter at træffe, og 
grundene hertil i en meddelelse.

Or. de

Ændringsforslag 188
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) og hvis et borgerinitiativ, der er 
underskrevet af mere end en million EU-
borgere lykkes, fremsætter den et forslag 
til EU-retsakt i overensstemmelse med det 
emne, borgerinitiativet omhandler.

Or. de

Ændringsforslag 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fremsætter den inden for et år et 
lovgivningsforslag eller inkluderer det i
det følgende års arbejdsprogram. Hvis 
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Kommissionen ikke fremlægger et sådant 
forslag, giver den såvel initiativtagerne 
som Europa-Parlamentet en detaljeret 
begrundelse.

Or. en

Begrundelse

Det er klogt at anvende samme procedure med hensyn til Kommissionens opfølgning på et 
borgerinitiativ som den, der finder anvendelse i rammeaftalen med hensyn til parlamentariske 
initiativer i henhold til artikel 225 i TEUF.

Ændringsforslag 190
Roberto Gualtieri

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet arrangerer en 
offentlig høring, så vist muligt i løbet af 
den første måned efter indgivelse af 
initiativet til Kommissionen, hvor 
initiativtagerne kan få lejlighed til at 
uddybe de spørgsmål, der rejses i 
initiativet. Med henblik herpå skal 
Kommissionen samarbejde med Europa-
Parlamentet og sikre en passende
repræsentation under høringen.

Or. en

Ændringsforslag 191
David Martin

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europa-Parlamentet arrangerer en 
offentlig høring, så vist muligt i løbet af 
den første måned efter indgivelse af 
initiativet til Kommissionen, hvor 
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initiativtagerne kan få lejlighed til at 
uddybe de spørgsmål, der rejses i 
initiativet. Med henblik herpå skal 
Kommissionen samarbejde med Europa-
Parlamentet og sikre en passende 
repræsentation under høringen.

Or. en

Ændringsforslag 192
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Frist for Kommissionens indsendelse af 

forslag
Hvis Kommissionen beslutter at fremsætte 
et lovforslag i henhold til 
undersøgelsesproceduren i artikel 11, skal 
den, undtagen i behørigt begrundede 
tilfælde, gøre dette inden for 12 måneder.

Or. pt

Begrundelse

Fastsættelse af en 12-måneders-frist for Kommissionen til at fremsætte et forslag vil give EU-
institutionerne større troværdighed og være et tydeligt bevis på, at de anser denne mekanisme 
for at være et effektivt middel til at inddrage borgerne i det europæiske projekt. 
Bestemmelserne indeholder krav om, at Kommissionen skal give behørig begrundelse, hvis 
den ikke overholder fristen.

Ændringsforslag 193
Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Initiativtageren destruerer alle 
støttetilkendegivelser til borgerinitiativet 
og kopier heraf senest én måned efter, at 
den pågældende har indgivet initiativet til 
Kommissionen, jf. artikel 10, eller senest 
18 måneder efter datoen for registreringen 
af forslaget til borgerinitiativ, hvis dette er 
en tidligere dato. 

Initiativtageren destruerer alle 
støttetilkendegivelser til borgerinitiativet 
og kopier heraf, senest to måneder efter at 
den pågældende har indgivet initiativet til 
Kommissionen, jf. artikel 10, eller senest 
18 måneder efter datoen for registreringen 
af forslaget til borgerinitiativ, hvis dette er 
en tidligere dato.

Or. de

Ændringsforslag 194
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage 
ændringer af bilagene til denne forordning.

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage 
ændringer af bilagene til denne forordning, 
medmindre en sådan ændring vil 
indebære tilføjelsen af yderligere 
personoplysninger om underskrivere.

Or. en

Ændringsforslag 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage 
ændringer af bilagene til denne forordning.

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage 
ændringer af bilagene til denne forordning 
med undtagelse af bilag I, II og III.

Or. en
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Ændringsforslag 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage 
ændringer af bilagene til denne forordning.

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage:

– tekniske specifikationer for 
indsamlingssystemer, jf. artikel 6, stk. 5
– ændringer af bilagene til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter på alle de områder, der 
nævnes i ændringsforslaget. Overskriften bør derfor ændres tilsvarende. Bestemmelserne om 
de minimumsbeløb til støtte og finansiering, som er omfattet af oplysningspligt, bør ikke 
fastlægges ved delegerede retsakter, da der ikke bør være nogen minimumsgrænse for 
finansiel støtte.

Ændringsforslag 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fem år efter at forordningen er trådt i kraft, 
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om dens 
gennemførelse.

Tre år efter at forordningen er trådt i kraft, 
og derefter hvert tredje år, aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om dens 
gennemførelse med særlig vægt på 
onlineindsamlingssystemer og 
anvendelsen af gennemsigtighedskravene 
vedrørende støtte og finansiering af 
initiativerne, eventuelt ledsaget af et 
forslag til ændring af denne forordning.
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Or. en

Ændringsforslag 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra 12 måneder efter sin 
ikrafttræden.

Or. it

Ændringsforslag 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimum af underskrifter fra hver 
medlemsstat

Minimum af underskrifter fra hver 
medlemsstat (antal MEP'er  100)

Østrig 14250 Østrig 1900
Belgien 16500 Belgien 2200
Bulgarien 13500 Bulgarien 1800
Cypern 4500 Cypern 600
Tjekkiet 16500 Tjekkiet 2200
Danmark 9750 Danmark 1300
Estland 4500 Estland 600
Finland 9750 Finland 1300
Frankrig 55500 Frankrig 7400
Tyskland 72000 Tyskland 9600
Grækenland 16500 Grækenland 2200
Ungarn 16500 Ungarn 2200
Irland 9000 Irland 1200
Italien 54750 Italien 7300
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Letland 6750 Letland 900
Litauen 9000 Litauen 1200
Luxembourg 4500 Luxembourg 600
Malta 4500 Malta 600
Nederlandene 19500 Nederlandene 2600
Polen 38250 Polen 5100
Portugal 16500 Portugal 2200
Rumænien 24750 Rumænien 3300
Slovakiet 9750 Slovakiet 1300
Slovenien 6000 Slovenien 800
Spanien 40500 Spanien 5400
Sverige 15000 Sverige 2000
Det Forenede Kongerige 54750 Det Forenede Kongerige 7300

Or. en

Ændringsforslag 200
Martin Ehrenhauser

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimum af underskrifter fra hver 
medlemsstat

Minimum af underskrifter fra hver 
medlemsstat

Østrig 14250 Østrig 7470
Belgien 16500 Belgien 9630
Bulgarien 13500 Bulgarien 6840
Cypern 4500 Cypern 702
Tjekkiet 16500 Tjekkiet 9450

Danmark 9750 Danmark 4860
Estland 4500 Estland 1170
Finland 9750 Finland 4770
Frankrig 55500 Frankrig 55500
Tyskland 72000 Tyskland 72000
Grækenland 16500 Grækenland 9990
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Ungarn 16500 Ungarn 9000
Irland 9000 Irland 3870
Italien 54750 Italien 54750
Letland 6750 Letland 1980
Litauen 9000 Litauen 2970
Luxembourg 4500 Luxembourg 1000
Malta 4500 Malta 1000
Nederlandene 19500 Nederlandene 9540
Polen 38250 Polen 34290
Portugal 16500 Portugal 9540
Rumænien 24750 Rumænien 19350
Slovakiet 9750 Slovakiet 4950
Slovenien 6000 Slovenien 1800
Spanien 40500 Spanien 40500
Sverige 15000 Sverige 8280
Det Forenede Kongerige 54750 Det Forenede Kongerige 54750

Or. de

Ændringsforslag 201
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der efter optagelse i registret 
foretages ændringer i de nærmere 
oplysninger om kilderne til finansiering 
eller støtte eller i andre data, skal 
initiativtageren underrette Kommissionen 
herom i tide.

Or. en
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Ændringsforslag 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til forordning
Bilag III – rubrik 2 – punkt 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Alle kilder til støtte og finansiering 
modtaget i forbindelse med det foreslåede 
borgerinitiativ:

Or. en

Ændringsforslag 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Forslag til forordning
Bilag III – rubrik 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Navn: 1. Navn:
Fornavn(e)* …Efternavn*: Fornavn(e)* …Efternavn*:

2. Adresse: 2. Adresse:
Gade: Gade:

Postnummer: By*: Postnummer: By*:

Land*:
3. E-mail: 3. E-mail:[1]
4. Fødselsdato og -sted*:
Fødselsdato: Sted og land:
5. Nationalitet*:
6. Personligt identifikationsnummer*:
Type 
identifikationsnummer/identifikationsdok
ument*:
Nationalt identitetskort: Pas:
Social sikring:
Medlemsstat, der udstedte 
identifikationsnummeret/identifikationsdo
kumentet*:
7. Jeg bekræfter herved, at oplysningerne 
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på denne formular er korrekte, og at jeg 
kun har støttet dette forslag til 
borgerinitiativ én gang*.
Dato og underskrift*♦: ...... Dato for undertegnelse

Underskriverens underskrift* ♦:[2] ………

[1] E-mail-adresse anføres, når 
formularen indgives elektronisk.
[2] Der kræves ingen underskrift, når 
formularen indgives elektronisk.

Or. en

Ændringsforslag 204
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 6 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Alle kilder til finansiering og støtte af 
initiativet, herunder størrelsen af den 
finansielle støtte på tidspunktet for 
indgivelsen.

Or. de


