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Ändringsförslag 61
Íñigo Méndez de Vigo

Förslag till förordning
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fördraget om Europeiska unionen 
stärker unionsmedborgarskapet och 
förbättrar ytterligare unionens 
demokratiska funktionssätt bland annat 
genom att föreskriva att varje medborgare 
ska ha rätt att delta i unionens 
demokratiska liv och att ett antal 
medborgare, som uppgår till minst en 
miljon personer och kommer från ett 
betydande antal medlemsstater, får ta 
initiativ till att uppmana Europeiska
kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram lämpliga förslag 
i alla frågor där dessa medborgare anser 
att det krävs en unionsrättsakt för att 
tillämpa fördragen.

(1) Fördraget om Europeiska unionen 
stärker unionsmedborgarskapet och 
förbättrar ytterligare unionens 
demokratiska funktionssätt bland annat 
genom att föreskriva att varje medborgare 
ska ha rätt att delta i unionens 
demokratiska liv genom ett europeiskt 
medborgarinitiativ. Detta instrument ger 
medborgarna möjligheten att vända sig 
direkt till kommissionen för att denna ska 
lägga fram ett lagstiftningsförslag inom 
ramen för sina befogenheter.

Or. es

Ändringsförslag 62
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fördraget om Europeiska unionen 
stärker unionsmedborgarskapet och 
förbättrar ytterligare unionens 
demokratiska funktionssätt bland annat 
genom att föreskriva att varje medborgare 
ska ha rätt att delta i unionens 
demokratiska liv och att ett antal 
medborgare, som uppgår till minst en 
miljon personer och kommer från ett 
betydande antal medlemsstater, får ta 
initiativ till att uppmana Europeiska 

(1) Fördraget om Europeiska unionen 
föreskriver att varje medborgare ska ha rätt 
att delta i unionens demokratiska liv och att 
ett antal medborgare, som uppgår till minst 
en miljon personer och kommer från ett 
betydande antal medlemsstater, får ta 
initiativ till att uppmana Europeiska 
kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram lämpliga förslag i 
alla frågor där dessa medborgare anser att 
det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa 
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kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram lämpliga förslag i 
alla frågor där dessa medborgare anser att 
det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa 
fördragen.

fördragen.

Or. de

Ändringsförslag 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fördraget om Europeiska unionen
stärker unionsmedborgarskapet och 
förbättrar ytterligare unionens 
demokratiska funktionssätt bland annat 
genom att föreskriva att varje medborgare 
ska ha rätt att delta i unionens 
demokratiska liv och att ett antal 
medborgare, som uppgår till minst en 
miljon personer och kommer från ett 
betydande antal medlemsstater, får ta 
initiativ till att uppmana Europeiska 
kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram lämpliga förslag i 
alla frågor där dessa medborgare anser att 
det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa 
fördragen.

(1) I fördraget om Europeiska unionen
anges att ett antal medborgare, som uppgår 
till minst en miljon personer och kommer 
från ett betydande antal medlemsstater, får 
ta initiativ till att uppmana Europeiska 
kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram lämpliga förslag i 
alla frågor där dessa medborgare anser att 
det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt anges inte uttryckligen att 
tredjelandsmedborgare som bor i unionen 



AM\839497SV.doc 5/75 PE452.836v01-00

SV

får delta i medborgarinitiativ, och det 
förbjuder eller hindrar dem inte heller 
från att göra det.

Or. en

Ändringsförslag 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Europeiska rådet bör överväga att 
ändra fördraget så att det uttryckligen 
anges att tredjelandsmedborgare som bor 
i EU får delta i medborgarinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 66
Íñigo Méndez de Vigo

Förslag till förordning
Skäl 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Dessa förfaranden och villkor bör vara 
tydliga, enkla och användarvänliga och stå 
i proportion till medborgarinitiativets
karaktär.

(3) De förfaranden och villkor som 
medborgarinitiativet omfattas av bör vara 
tydliga, enkla och användarvänliga och stå 
i proportion till dess karaktär, och det bör 
även finnas en rimlig balans mellan 
rättigheter och skyldigheter.

Or. es

Ändringsförslag 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medborgare kanske avstår från att 
organisera medborgarinitiativ på grund 
av de kostnader det innebär. 
Kommissionen bör lägga fram ett förslag 
om ekonomiskt stöd för 
medborgarinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 68
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en tredjedel av 
medlemsstaterna.

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till två medlemsstater.

Or. en

Motivering

Följd av ändringen av artikel 2.1.

Ändringsförslag 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
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representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en tredjedel av 
medlemsstaterna.

representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till tre medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 70
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta 
antal fastställas till en tredjedel av 
medlemsstaterna.

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. Denna 
tröskel bör garantera att 
medborgarinitiativen representerar 
unionsintresset, men kraven bör inte vara 
alltför betungande. Tröskeln bör därför
fastställas till en sjättedel av 
medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 71
Íñigo Méndez de Vigo

Förslag till förordning
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att fastställa det
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en tredjedel av 
medlemsstaterna.

(5) Det är nödvändigt att fastställa ett
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en femtedel av 
medlemsstaterna.

Or. es



PE452.836v01-00 8/75 AM\839497SV.doc

SV

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

Förslag till förordning
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen
representerar unionsintresset bör detta 
antal fastställas till en tredjedel av 
medlemsstaterna.

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som
undertecknarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen kommer 
från ett betydande antal medlemsstater
bör detta antal fastställas till
nio medlemsstater.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 20.2 i fördraget om Europeiska unionen krävs det nio medlemsstater för att 
utlösa ett fördjupat samarbete.

Ändringsförslag 73
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en tredjedel av 
medlemsstaterna.

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en femtedel av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 74
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Skäl 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en tredjedel av 
medlemsstaterna.

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en fjärdedel av 
medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 75
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en tredjedel av 
medlemsstaterna.

(5) Det är nödvändigt att fastställa det 
minsta antal medlemsstater som 
medborgarna ska komma från. För att 
garantera att medborgarinitiativen 
representerar unionsintresset bör detta antal 
fastställas till en fjärdedel av 
medlemsstaterna.

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I detta hänseende är det också lämpligt 
att fastställa det minsta antal medborgare 
som ska komma från var och en av dessa 
medlemsstater. För att garantera att
liknande villkor gäller för medborgare som 
vill stödja ett medborgarinitiativ bör 
minimiantalen vara degressivt 

(6) I detta hänseende är det också lämpligt 
att fastställa det minsta antal medborgare 
som ska komma från var och en av dessa 
medlemsstater. För att garantera att rättvisa
villkor gäller för medborgare av alla 
nationaliteter bör minimiantalen vara 
degressivt proportionella enligt den modell 



PE452.836v01-00 10/75 AM\839497SV.doc

SV

proportionella mot varje medlemsstats 
storlek. För tydlighets skull bör de anges 
för varje medlemsstat i en bilaga till 
denna förordning.

för fördelningen av platser i 
Europaparlamentet som man successivt 
enats om.

Or. en

Motivering

Fördelningen av platser i Europaparlamentet kommer att ändras regelbundet med hjälp av en 
modell som fullt ut respekterar principen om degressiv proportionalitet.

Ändringsförslag 77
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I detta hänseende är det också lämpligt 
att fastställa det minsta antal medborgare 
som ska komma från var och en av dessa 
medlemsstater. För att garantera att
liknande villkor gäller för medborgare som 
vill stödja ett medborgarinitiativ bör 
minimiantalen vara degressivt 
proportionella mot varje medlemsstats 
storlek. För tydlighets skull bör de anges 
för varje medlemsstat i en bilaga till 
denna förordning.

(6) I detta hänseende är det också lämpligt 
att fastställa det minsta antal medborgare 
som ska komma från var och en av dessa 
medlemsstater. För att garantera att rättvisa
villkor gäller för medborgare av alla 
nationaliteter bör minimiantalen vara 
degressivt proportionella enligt den modell 
för fördelningen av platser i 
Europaparlamentet som man successivt 
enats om.

Or. en

Motivering

Fördelningen av platser i Europaparlamentet kommer att ändras regelbundet med hjälp av en 
modell som fullt ut respekterar principen om degressiv proportionalitet.

Ändringsförslag 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Skäl 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är lämpligt att fastställa en 
minimiålder för personer som vill stödja 
ett medborgarinitiativ. Den bör vara 
samma som rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 79
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är lämpligt att fastställa en 
minimiålder för personer som vill stödja ett 
medborgarinitiativ. Den bör vara samma 
som rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet.

(7) Det är lämpligt att fastställa en 
minimiålder för personer som vill stödja ett 
medborgarinitiativ. Den bör vara samma 
som rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet i respektive 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 80
Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är lämpligt att fastställa en 
minimiålder för personer som vill stödja ett 
medborgarinitiativ. Den bör vara samma 
som rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet.

(7) Det är lämpligt att fastställa en 
minimiålder för personer som vill stödja ett 
medborgarinitiativ. Den bör vara samma 
som den ålder som fastställs i varje 
medlemsstat, med hänvisning till val till 
Europaparlamentet.

Or. es
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Ändringsförslag 81
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det måste säkerställas att alla som är 
lagligt bosatta i medlemsstaterna, oavsett 
kön, ras, etniskt ursprung, 
funktionshinder, sexuell läggning, 
religion eller övertygelse, har lika 
möjligheter att delta i ett 
medborgarinitiativ som en organisatör 
eller undertecknare och att principerna 
om icke-diskriminering respekteras. 
Information om medborgarinitiativ bör 
finnas tillgänglig och vara lättförståelig 
för alla.

Or. en

Ändringsförslag 82
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att de 
medborgarinitiativ som föreslås 
kännetecknas av samstämmighet och insyn 
bör det vara obligatoriskt att registrera 
sådana initiativ på en webbplats som 
kommissionen gör tillgänglig innan de 
nödvändiga stödförklaringarna från 
medborgarna samlas in. Föreslagna 
initiativ som är kränkande eller oseriösa
bör inte registreras och kommissionen bör 
inte heller registrera föreslagna initiativ 
som uppenbarligen strider mot unionens 
värderingar. Kommissionen bör sköta 
registreringen i enlighet med de allmänna 
principerna för god förvaltningssed.

(8) För att garantera att de 
medborgarinitiativ som föreslås 
kännetecknas av samstämmighet och insyn, 
och för att undvika att underskrifter 
samlas in i ett syfte som inte omfattas av 
denna förordning, bör det vara 
obligatoriskt att registrera sådana initiativ 
på en webbplats som kommissionen gör 
tillgänglig innan de nödvändiga 
stödförklaringarna från medborgarna 
samlas in. Förslag som inte är 
medborgarinitiativ i enlighet med denna 
förordning bör inte registreras.
Registreringen är ett administrativt 
förfarande som gör det möjligt att välja ut 
de initiativ som omfattas av denna 
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förordning; registrering bör få vägras 
endast av rättsliga skäl och under inga 
omständigheter av skäl som rör politisk 
ändamålsenlighet. Kommissionen bör 
sköta registreringen i enlighet med en 
tydlig tillåtlighetsförteckning som den 
dessförinnan själv antagit.
Om ett förslag inte registreras bör varje 
medborgare via en motsvarande 
webbplats snabbt och okomplicerat kunna 
få information om vilket initiativ som inte 
registrerats och om skälen till detta.  
Initiativets organisatörer bör i ett sådant 
fall få information om vilka möjligheter 
till rättslig och utomrättslig prövning som 
står dem till buds.

Or. de

Ändringsförslag 83
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att de 
medborgarinitiativ som föreslås 
kännetecknas av samstämmighet och insyn 
bör det vara obligatoriskt att registrera 
sådana initiativ på en webbplats som 
kommissionen gör tillgänglig innan de 
nödvändiga stödförklaringarna från 
medborgarna samlas in. Föreslagna 
initiativ som är kränkande eller oseriösa 
bör inte registreras och kommissionen bör 
inte heller registrera föreslagna initiativ 
som uppenbarligen strider mot unionens 
värderingar. Kommissionen bör sköta 
registreringen i enlighet med de allmänna 
principerna för god förvaltningssed.

(8) För att garantera att de 
medborgarinitiativ som föreslås 
kännetecknas av samstämmighet och insyn 
bör det vara obligatoriskt att registrera 
sådana initiativ på en webbplats som 
kommissionen gör tillgänglig innan de 
nödvändiga stödförklaringarna från 
medborgarna samlas in. Föreslagna 
initiativ som är kränkande eller oseriösa 
bör inte registreras och kommissionen bör 
inte heller registrera föreslagna initiativ 
som uppenbarligen strider mot unionens 
värderingar. Kommissionen bör sköta 
registreringen i enlighet med de allmänna 
principerna för god förvaltningssed och 
bestämmelserna i denna förordning.
Kommissionen bör ange rättsliga 
argument för ett beslut att inte registrera 
ett föreslaget initiativ. 
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Or. el

Ändringsförslag 84
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Stödförklaringar bör kunna samlas in 
både i pappersform och via Internet. 
Systemen för insamling via Internet bör 
innehålla lämpliga säkerhetsfunktioner som 
bland annat garanterar att personer kan 
identifieras och att uppgifter lagras på ett 
säkert sätt. Därför bör kommissionen 
åläggas att fastställa detaljerade tekniska 
specifikationer för system för insamling via 
Internet.

(10) För att främja deltagandedemokratin 
med hjälp av modern teknik bör 
stödförklaringar kunna samlas in både via 
Internet och i pappersform. Båda dessa 
vägar bör på jämförbart sätt innehålla 
lämpliga säkerhetsfunktioner som bland 
annat garanterar att en och samma person
undertecknar endast en gång och att 
uppgifter lagras på ett säkert sätt. 
Detaljerade tekniska specifikationer för 
system för insamling via Internet bör 
utarbetas av experter och regelbundet ses 
över och anpassas efter den tekniska 
utvecklingen; befogenheten att anta
detaljerade tekniska specifikationer för 
system för insamling via Internet bör 
därför delegeras till kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 85
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Stödförklaringar bör kunna samlas in 
både i pappersform och via Internet. 
Systemen för insamling via Internet bör 
innehålla lämpliga säkerhetsfunktioner som 
bland annat garanterar att personer kan 
identifieras och att uppgifter lagras på ett 
säkert sätt. Därför bör kommissionen 
åläggas att fastställa detaljerade tekniska 

(10) Stödförklaringar bör kunna samlas in 
både i pappersform och via Internet. 
Systemen för insamling via Internet bör 
innehålla lämpliga säkerhetsfunktioner som 
bland annat garanterar att personer kan 
identifieras och att uppgifter samlas in och
lagras på ett säkert sätt. Därför bör 
kommissionen åläggas att fastställa 
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specifikationer för system för insamling via 
Internet.

detaljerade tekniska specifikationer för 
system för insamling via Internet.

Or. de

Ändringsförslag 86
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Stödförklaringar bör kunna samlas in 
både i pappersform och via Internet. 
Systemen för insamling via Internet bör 
innehålla lämpliga säkerhetsfunktioner som 
bland annat garanterar att personer kan 
identifieras och att uppgifter lagras på ett 
säkert sätt. Därför bör kommissionen 
åläggas att fastställa detaljerade tekniska 
specifikationer för system för insamling via 
Internet.

(10) Stödförklaringar bör kunna samlas in 
både i pappersform och via Internet. 
Systemen för insamling via Internet bör 
innehålla lämpliga säkerhetsfunktioner som 
bland annat garanterar att personer kan 
identifieras och att uppgifter lagras på ett 
säkert sätt. Därför bör kommissionen 
åläggas att fastställa detaljerade tekniska 
specifikationer för system för insamling via 
Internet. Kraven på dessa tekniska 
specifikationer bör dock inte utgöra 
omotiverade hinder för organisatörer som 
vill använda system för insamling via 
Internet.

Or. en

Ändringsförslag 87
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör säkerställas att 
stödförklaringar för ett medborgarinitiativ 
samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att 
garantera att föreslagna medborgarinitiativ 
är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur 
komplicerat det är att samla in 
stödförklaringar i hela EU, bör tidsfristen 
inte vara längre än 12 månader räknat från 

(12) Det bör säkerställas att 
stödförklaringar för ett medborgarinitiativ 
samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att 
garantera att föreslagna medborgarinitiativ 
är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur 
komplicerat det är att samla in 
stödförklaringar i hela EU, bör tidsfristen 
inte vara längre än 24 månader räknat från 
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den dag då det föreslagna initiativet 
registreras.

den dag då det föreslagna initiativet 
registreras.

Or. en

Ändringsförslag 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Förslag till förordning
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör säkerställas att 
stödförklaringar för ett medborgarinitiativ 
samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att
garantera att föreslagna medborgarinitiativ 
är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur 
komplicerat det är att samla in 
stödförklaringar i hela EU, bör tidsfristen
inte vara längre än 12 månader räknat 
från den dag då det föreslagna initiativet 
registreras.

(12) Det bör säkerställas att 
stödförklaringar för ett medborgarinitiativ 
samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att
medborgare ska kunna samla in 
stödförklaringar i så många 
medlemsstater som möjligt, samtidigt som 
man garanterar att föreslagna 
medborgarinitiativ är aktuella, bör 
tidsfristen vara 18 månader räknat från den 
dag då det föreslagna initiativet registreras.

Or. en

Motivering

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational 
citizens'engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, 
citizens' friendly and appropriate solution.

Ändringsförslag 89
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det bör säkerställas att 
stödförklaringar för ett medborgarinitiativ 
samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att 
garantera att föreslagna medborgarinitiativ 
är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur 
komplicerat det är att samla in 
stödförklaringar i hela EU, bör tidsfristen 
inte vara längre än 12 månader räknat från 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras.

(12) Det bör säkerställas att 
stödförklaringar för ett medborgarinitiativ 
samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att 
garantera att föreslagna medborgarinitiativ 
är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur 
komplicerat det är att samla in 
stödförklaringar i hela EU, bör tidsfristen 
inte vara längre än 18 månader räknat från 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras.

Or. en

Motivering

Det anses vara lämpligare att utöka tidsfristen till 18 månader för att se till att det ges 
tillräckligt med tid för insamling av underskrifter och stödförklaringar i elektronisk och 
skriftlig form.

Ändringsförslag 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det är mycket viktigt att hela 
förfarandet präglas av möjligheten till 
insyn. Varje form av ekonomiskt eller 
politiskt stöd som mottas bör därför anges 
i stödförklaringsformuläret för det 
enskilda medborgarinitiativet. Det bör inte 
vara tillåtet att ta emot ekonomiskt stöd 
från politiska partier eller europeiska 
politiska grupper.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När ett medborgarinitiativ har fått det 
nödvändiga antalet stödförklaringar och 
det ansetts vara godtagbart, bör varje 
medlemsstat ansvara för att kontrollera och 
bestyrka de stödförklaringar som samlats in 
från medborgarna i den berörda 
medlemsstaten. Med tanke på behovet av 
att begränsa den administrativa bördan för 
medlemsstaterna bör de utföra denna 
kontroll inom tre månader på grundval av 
lämpliga undersökningar och utfärda ett 
dokument som bestyrker det antal giltiga 
stödförklaringar som mottagits.

(15) När ett medborgarinitiativ har fått det 
nödvändiga antalet stödförklaringar bör 
varje medlemsstat ansvara för att 
kontrollera och bestyrka de 
stödförklaringar som samlats in från lagligt 
bosatta i den berörda medlemsstaten. Med 
tanke på behovet av att begränsa den 
administrativa bördan för medlemsstaterna 
bör de utföra denna kontroll inom tre 
månader på grundval av lämpliga 
undersökningar som kan vara baserade på 
stickprovsundersökningar och utfärda ett 
dokument som bestyrker det antal giltiga 
stödförklaringar som mottagits.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ansvara för att kontrollera och bestyrka de stödförklaringar som 
samlats in från lagligt bosatta i den berörda medlemsstaten. Stickprovsundersökningar är den 
erkänt effektiva metoden för att kontrollera äktheten hos ett mycket stort antal underskrifter.

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

Förslag till förordning
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När ett medborgarinitiativ har fått det 
nödvändiga antalet stödförklaringar och 
det ansetts vara godtagbart, bör varje 
medlemsstat ansvara för att kontrollera och 
bestyrka de stödförklaringar som samlats in
från medborgarna i den berörda 
medlemsstaten. Med tanke på behovet av 

(15) När ett medborgarinitiativ har fått det 
nödvändiga antalet stödförklaringar bör 
varje medlemsstat ansvara för att 
kontrollera och bestyrka de 
stödförklaringar som samlats in i den 
berörda medlemsstaten. Med tanke på 
behovet av att begränsa den administrativa 
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att begränsa den administrativa bördan för 
medlemsstaterna bör de utföra denna 
kontroll inom tre månader på grundval av 
lämpliga undersökningar och utfärda ett 
dokument som bestyrker det antal giltiga 
stödförklaringar som mottagits.

bördan för medlemsstaterna bör de utföra 
denna kontroll inom tre månader på 
grundval av lämpliga undersökningar som 
kan vara baserade på 
stickprovsundersökningar och utfärda ett 
dokument som bestyrker det antal giltiga 
stödförklaringar som mottagits.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ansvara för att kontrollera alla underskrifter som samlats in i den 
berörda medlemsstaten, oavsett undertecknarnas nationalitet. Stickprovsundersökningar är 
den erkänt effektiva metoden för att kontrollera äktheten hos ett stort antal underskrifter.

Ändringsförslag 93
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När ett medborgarinitiativ har fått det 
nödvändiga antalet stödförklaringar och det 
ansetts vara godtagbart, bör varje 
medlemsstat ansvara för att kontrollera och 
bestyrka de stödförklaringar som samlats in 
från medborgarna i den berörda 
medlemsstaten. Med tanke på behovet av 
att begränsa den administrativa bördan för 
medlemsstaterna bör de utföra denna 
kontroll inom tre månader på grundval av 
lämpliga undersökningar och utfärda ett 
dokument som bestyrker det antal giltiga 
stödförklaringar som mottagits.

(15) När ett medborgarinitiativ har fått det 
nödvändiga antalet stödförklaringar och det 
ansetts vara godtagbart, bör varje 
medlemsstat ansvara för att kontrollera och 
bestyrka de stödförklaringar som samlats in 
från medborgarna i den berörda 
medlemsstaten. Med tanke på behovet av 
att begränsa den administrativa bördan för 
medlemsstaterna bör de utföra denna 
kontroll inom fem månader på grundval av 
lämpliga undersökningar och utfärda ett 
dokument som bestyrker det antal giltiga 
stödförklaringar som mottagits.

Or. en

Ändringsförslag 94
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Skäl 17 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Kommissionen bör inom fyra 
månader granska medborgarinitiativet och 
redogöra för sina slutsatser och de åtgärder 
som den avser att vidta som svar på 
medborgarinitiativet.

(17) Kommissionen bör inom tre månader
granska medborgarinitiativet och redogöra 
för sina slutsatser och de åtgärder som den 
avser att vidta som svar på 
medborgarinitiativet. Ett 
medborgarinitiativ som stöds av fler än en 
miljon unionsmedborgare bör få till följd 
att kommissionen fortsätter att handlägga 
det sakförhållande som ligger till grund 
för initiativet. Eventuellt bör ett 
framgångsrikt initiativ också bli föremål 
för en officiell utfrågning på unionsnivå. 
I sådana fall bör unionens institutioner 
och organ samarbeta för att anordna en 
sådan diskussion.

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 17 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Kommissionen bör inom fyra 
månader granska medborgarinitiativet och 
redogöra för sina slutsatser och de åtgärder 
som den avser att vidta som svar på 
medborgarinitiativet.

(17) Kommissionen bör granska 
medborgarinitiativet och redogöra för sina
juridiska respektive politiska slutsatser
separat. Den bör även redogöra för de 
åtgärder som den avser att vidta som svar 
på medborgarinitiativet. För att visa att ett 
medborgarinitiativ stöds av minst 
en miljon undertecknare och att 
uppföljningen av ett sådant initiativ 
undersöks ingående bör kommissionen på 
ett klart, begripligt och detaljerat sätt 
förklara skälen till de åtgärder som den 
avser att vidta, och den bör även ange 
sina skäl om den inte avser att vidta några 
åtgärder.

Or. en
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Motivering

Kommissionen måste ansvara för ett medborgarvänligt kommunikativt tillvägagångssätt och 
för en grundlig motivering av sitt handlande.

Ändringsförslag 96
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 17 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Kommissionen bör inom fyra 
månader granska medborgarinitiativet och
redogöra för sina slutsatser och de 
åtgärder som den avser att vidta som svar 
på medborgarinitiativet.

(17) Kommissionen bör granska 
medborgarinitiativet och reagera på det på 
ett klart, begripligt och detaljerat sätt 
inom en tidsram som motsvarar dess 
handläggning av lagstiftningsinitiativ 
från Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 225 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. I ett 
första steg bör kommissionen efter 
tre månader meddela organisatörerna av 
ett framgångsrikt initiativ på vilket sätt
den avser att handla när det gäller 
initiativet. I ett andra steg bör 
medborgarna försäkras att ett 
framgångsrikt medborgarinitiativ kommer 
att bli föremål för en officiell offentlig 
utfrågning på EU-nivå. Kommissionen 
bör som mottagare av initiativet se till att 
en sådan utfrågning anordnas och att 
kommissionen då representeras på 
lämplig nivå. Europaparlamentet bör 
genom sitt ansvariga utskott alltid bjudas 
in att delta i anordnandet av sådana 
utfrågningar.
I ett tredje steg bör kommissionen lägga 
fram sin slutgiltiga reaktion på initiativet, 
antingen genom att föreslå motsvarande 
lagstiftning eller genom att detaljerat 
förklara skälen till varför den inte vidtar 
några åtgärder med anledning av 
initiativet. Kommissionen bör också ge en 
grundlig förklaring om dess 
lagstiftningsförslag avsevärt avviker från 
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medborgarinitiativet.
Beslutet bör kunna överklagas till 
EU-domstolen och/eller 
Europeiska ombudsmannen om det på 
goda grunder kan hävdas att ett 
administrativt missförhållande föreligger.

Or. en

Motivering

Kommissionens reaktion på ett initiativ från unionsmedborgare bör motiveras både juridiskt 
och politiskt. Vidare bör detta framgå av ett resonemang som visar att medborgarnas röst blir 
hörd och att eventuella åtgärder är allvarligt och grundligt genomtänkta.

Ändringsförslag 97
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Skäl 17 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Kommissionen bör inom fyra 
månader granska medborgarinitiativet och 
redogöra för sina slutsatser och de åtgärder 
som den avser att vidta som svar på 
medborgarinitiativet.

(17) Kommissionen bör granska 
medborgarinitiativet och separat redogöra 
för sina juridiska och politiska slutsatser 
inom tre månader; den bör även redogöra 
för samtliga åtgärder som den avser att 
vidta som svar på medborgarinitiativet.
För att visa att ett medborgarinitiativ 
stöds av minst en miljon 
unionsmedborgare och att uppföljningen 
av ett sådant initiativ undersöks ingående, 
bör kommissionen på ett klart, begripligt 
och detaljerat sätt förklara skälen till de 
åtgärder som den avser att vidta, och även 
ange sina skäl om den inte avser att vidta 
några åtgärder.
Efter framgångsrik registrering och 
insamling av en miljon underskrifter bör 
kommissionen och Europaparlamentet 
obligatoriskt möta medborgarnas krav 
genom att ge initiativtagarna rätt att
höras offentligt.
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Or. de

Ändringsförslag 98
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 17 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Kommissionen bör inom fyra månader 
granska medborgarinitiativet och redogöra 
för sina slutsatser och de åtgärder som den 
avser att vidta som svar på 
medborgarinitiativet.

(17) Kommissionen bör inom fyra månader 
granska medborgarinitiativet och redogöra 
för sina slutsatser och de åtgärder som den 
avser att vidta som svar på 
medborgarinitiativet.

När det gäller ett framgångsrikt 
medborgarinitiativ bör kommissionen 
hålla en officiell offentlig utfrågning på 
EU-nivå om det ämne som initiativet 
berör, och se till att kommissionen 
representeras på lämplig nivå. 
Europaparlamentet bör genom sitt eller 
sina berörda utskott alltid bjudas in att 
delta i anordnandet av sådana 
utfrågningar.

Or. en

Ändringsförslag 99
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 21 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Kommissionen bör bemyndigas att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt i syfte att ändra 
bilagorna till denna förordning.

(21) Kommissionen bör bemyndigas att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt i syfte att ändra 
bilagorna till denna förordning, förutom 
där en sådan ändring skulle innebära 
tillägg av ytterligare personuppgifter om 
undertecknarna.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Skäl 23 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kommissionen bör rapportera om 
genomförandet av denna förordning fem år
efter dess ikraftträdande.

(23) Kommissionen bör rapportera om 
genomförandet av denna förordning tre år
efter dess ikraftträdande. Kommissionen 
bör när den gör detta ägna särskild 
uppmärksamhet åt bland annat system för 
insamling via Internet. Eftersom det kan 
visa sig vara svårt och dyrt för 
organisatörer och medlemsstater att 
upprätta och underhålla individuella 
webbplatser som uppfyller uppgiftsskydds-
och säkerhetskraven för alla 
medborgarinitiativ, på grund av behovet 
av att certifiera individuella system för 
insamling via Internet, kan det i 
framtiden bli avgörande för 
kommissionen att upprätta en central 
webbplats där alla initiativ skulle 
registreras på ett sådant sätt att 
medborgarna skulle kunna lokalisera, få 
tillgång till och underteckna dem. Om det 
uppstår allvarliga problem med 
uppgiftsskydd och säkerhet i systemet med 
individuella webbplatser bör 
kommissionen noggrant undersöka 
möjligheten att upprätta en sådan central 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 101
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Skäl 23 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kommissionen bör rapportera om 
genomförandet av denna förordning fem år
efter dess ikraftträdande.

(23) Kommissionen bör rapportera om 
genomförandet av denna förordning tre år
efter dess ikraftträdande.

Or. de

Ändringsförslag 102
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 23 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kommissionen bör rapportera om 
genomförandet av denna förordning fem år
efter dess ikraftträdande.

(23) Kommissionen bör rapportera om 
genomförandet av denna förordning tre år
efter dess ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 103
Syed Kamall

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Denna förordning bör garantera att 
de ekonomiska kostnaderna för 
medlemsstaterna till följd av 
genomförandet av systemet för 
medborgarinitiativ minimeras, varvid 
garantier bör införas som gör att 
medlemsstaterna och deras skattebetalare 
inte i ytterligare utsträckning belastas 
med överdrivna eller onödiga kostnader.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst 
en miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst en tredjedel av alla
medlemsstater.

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst 
en miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst två medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst 
en miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst en tredjedel av alla
medlemsstater.

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst 
en miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst tre medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst en 
miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst en tredjedel av alla 
medlemsstater.

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst en 
miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst en sjättedel av alla 
medlemsstater.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst 
en miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst en tredjedel av alla
medlemsstater.

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst 
en miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst nio medlemsstater.

Or. en
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Motivering

Enligt artikel 20.2 i fördraget om Europeiska unionen krävs det nio medlemsstater för att 
utlösa ett fördjupat samarbete.

Ändringsförslag 108
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst en 
miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst en tredjedel av alla 
medlemsstater.

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst en 
miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst en femtedel av alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 109
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst en
miljon behöriga undertecknare som 

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst en 
miljon behöriga undertecknare som 
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kommer från minst en tredjedel av alla 
medlemsstater.

kommer från minst en fjärdedel av alla 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 110
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst en 
miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst en tredjedel av alla 
medlemsstater.

1. medborgarinitiativ: ett initiativ som 
lämnas in till kommissionen i enlighet med 
denna förordning och i vilket 
kommissionen uppmanas att, inom ramen 
för sina befogenheter, lägga fram ett 
lämpligt förslag i frågor där 
unionsmedborgare anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen, och som stöds av minst en 
miljon behöriga undertecknare som 
kommer från minst en fjärdedel av alla 
medlemsstater.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. undertecknare: unionsmedborgare som 
har stött ett visst medborgarinitiativ genom 
att avge en stödförklaring för det berörda 
initiativet.

2. undertecknare: alla lagligt bosatta i 
medlemsstaterna som har stött ett visst 
medborgarinitiativ genom att avge en 
stödförklaring för det berörda initiativet.

Or. en
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Motivering

Om tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta inte bara EU-medborgare utan även 
tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i unionen undviker man inofficiell 
diskriminering på grund av nationalitet. Undertecknare förväntas inte vara väljare: 
medborgarinitiativet är ett bredare instrument av demokratiskt deltagande än att rösta för 
ledamöter av Europaparlamentet.

Ändringsförslag 112
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. undertecknare: unionsmedborgare som 
har stött ett visst medborgarinitiativ genom 
att avge en stödförklaring för det berörda 
initiativet.

2. undertecknare: alla lagligt bosatta i 
medlemsstaterna som har stött ett visst 
medborgarinitiativ genom att avge en 
stödförklaring för det berörda initiativet.

Or. en

Motivering

Om tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta inte bara EU-medborgare utan även 
tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i unionen undviker man inofficiell 
diskriminering på grund av nationalitet. Undertecknare förväntas inte vara väljare: 
medborgarinitiativet är ett bredare instrument av demokratiskt deltagande än att rösta för 
ledamöter av Europaparlamentet.

Ändringsförslag 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. undertecknare: unionsmedborgare som 
har stött ett visst medborgarinitiativ genom 
att avge en stödförklaring för det berörda 
initiativet.

2. undertecknare: unionsmedborgare eller 
bosatta i unionen som har stött ett visst 
medborgarinitiativ genom att avge en 
stödförklaring för det berörda initiativet.

Or. en
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Motivering

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
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

Ändringsförslag 114
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. organisatör: en fysisk eller juridisk
person eller organisation som ansvarar för 
att utarbeta eller lämna in ett 
medborgarinitiativ till kommissionen.

3. organisatörer: fysiska eller juridiska 
personer som bildar en 
organisationskommitté som ansvarar för 
att utarbeta eller lämna in ett 
medborgarinitiativ till kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om organisatören är en fysisk person 
ska vederbörande vara unionsmedborgare 
och ha uppnått rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet.

1. Om organisatören är en fysisk person 
ska vederbörande vara unionsmedborgare 
och ha fyllt 16 år.
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Or. en

Ändringsförslag 116
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisatörerna ska bilda en 
medborgarkommitté bestående av minst 
fem personer bosatta i minst fem av 
medlemsstaterna. Organisatörerna ska 
utse en företrädare och en ersättare vilka 
under hela förfarandet ska fungera som 
förbindelselänkar mellan 
medborgarkommittén och Europeiska 
unionens institutioner och ha mandat att 
tala och handla på medborgarkommitténs 
vägnar.

Or. de

Ändringsförslag 117
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – styckena 1a och 1b (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisatörerna ska bilda en 
organisationskommitté bestående av minst 
sju personer från minst sju 
medlemsstater.
Organisatörerna ska utse en företrädare 
och en ersättare vilka under hela 
förfarandet ska fungera som 
förbindelselänkar mellan 
organisationskommittén och Europeiska 
unionens institutioner och ha mandat att 
tala och handla på 
organisationskommitténs vägnar.

Or. de
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Ändringsförslag 118
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1– styckena 1a, 1b och 1c (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisatörerna ska bilda en 
medborgarkommitté bestående av minst 
sex personer bosatta i minst sex av 
medlemsstaterna.
Organisatörerna ska utse en företrädare 
och en ersättare vilka ska fungera som 
förbindelselänkar mellan 
medborgarkommittén och 
Europeiska unionens institutioner under 
hela förfarandet och ha mandat att tala 
och handla på medborgarkommitténs 
vägnar.
Organisatörerna ska underrätta 
kommissionen om eventuella ändringar 
av medborgarskap eller utsedda 
företrädare för medborgarkommittén.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – styckena 1a och 1b (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisatörerna ska bilda en 
medborgarkommitté bestående av 
personer från minst en femtedel av 
medlemsstaterna.
Om organisatörerna är ledamöter av 
nationella parlament eller 
Europaparlamentet ska de inte räknas i 
syfte att nå det minimiantal som krävs för 
att bilda en medborgarkommitté.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att sända ett starkt budskap till medborgarna om att detta instrument är till för 
dem och uppmuntra dem till att använda det och delta. Parlamentsledamöter har andra sätt 
att lägga fram lagstiftningsförslag och skapa debatt på EU-nivå.

Ändringsförslag 120
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – styckena 1a och 1b (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisatörerna ska bilda en 
medborgarkommitté bestående av minst 
sju personer bosatta i minst tre av 
medlemsstaterna.
Organisatörerna ska utse en företrädare 
och en ersättare vilka ska fungera som 
förbindelselänkar mellan 
medborgarkommittén och 
Europeiska unionens institutioner under 
hela förfarandet och ska ha mandat att 
tala och handla på medborgarkommitténs 
vägnar.

Or. pt

Motivering

Det vi anser är viktigt är att se till att de underskrifter som samlas in i slutändan kommer från 
sex medlemsstater. Det första steget bör inte vara överdrivet komplicerat. Det bör därför i 
detta skede räcka att kräva att tre medlemsstater företräds.

Ändringsförslag 121
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 
undertecknaren vara unionsmedborgare 
och ha uppnått rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet.

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 
undertecknaren vara unionsmedborgare 
och ha uppnått rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet i respektive 
medlemsstat.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 
undertecknaren vara unionsmedborgare
och ha uppnått rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet.

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 
undertecknaren vara lagligt bosatt i 
unionen och ha fyllt 16 år.

Or. en

Motivering

Om tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta inte bara EU-medborgare utan även 
tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i unionen undviker man inofficiell 
diskriminering på grund av nationalitet. Undertecknare förväntas inte vara väljare: 
medborgarinitiativet är ett bredare instrument av demokratiskt deltagande än att rösta för 
ledamöter av Europaparlamentet. En enhetlig åldersgräns för delaktighet i ett europeiskt 
medborgarinitiativ ger alla medborgare lika villkor, vilket inte skulle vara fallet om man 
förlitar sig på en lägsta rösträttsålder.

Ändringsförslag 123
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 
undertecknaren vara unionsmedborgare
och ha uppnått rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet.

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 
undertecknaren vara lagligt bosatt i 
unionen och ha fyllt 16 år.

Or. en

Motivering

Om tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta inte bara EU-medborgare utan även 
tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i unionen undviker man inofficiell 
diskriminering på grund av nationalitet. Undertecknare förväntas inte vara väljare: 
medborgarinitiativet är ett bredare instrument av demokratiskt deltagande än att rösta för 
ledamöter av Europaparlamentet. En enhetlig åldersgräns för delaktighet i ett europeiskt 
medborgarinitiativ ger alla medborgare lika villkor, vilket inte skulle vara fallet om man 
förlitar sig på en lägsta rösträttsålder.

Ändringsförslag 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 
undertecknaren vara unionsmedborgare
och ha uppnått rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet.

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 
undertecknaren vara unionsmedborgare
eller bosatt i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 125
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Krav på kommissionen

Kommissionen ska upprätta en tydlig 
tillåtlighetsförteckning med definitioner 
av reglerna för insamling av underskrifter 
(i pappersform och via Internet) och av 
alla formella kriterier för hur blanketten 
för stödförklaringar ska fyllas i.
Av denna tillåtlighetsförteckning ska det 
för unionsmedborgarna också framgå om 
vilka ämnen det inte är möjligt att inge ett 
medborgarinitiativ och vilka konkreta 
skäl som kan leda till att ett initiativ inte 
registreras.

Or. de

Ändringsförslag 126
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan organisatören inleder insamlingen 
av stödförklaringar från undertecknare av 
ett föreslaget medborgarinitiativ måste 
vederbörande registrera initiativet hos 
kommissionen och lämna den information 
som anges i bilaga II, särskilt om dess 
ämne och mål samt källorna till
finansiering och stöd för det.

1. Innan organisatörerna inleder 
insamlingen av stödförklaringar från 
undertecknare av ett föreslaget 
medborgarinitiativ måste de registrera 
initiativet hos kommissionen och lämna 
den information som anges i bilaga II, 
särskilt om dess ämne och mål.
Organisatörerna ska, i fråga om det 
register som anges i andra stycket, på sin 
webbplats tillhandahålla regelbundet 
uppdaterad information om källorna till 
stöd och finansiering för initiativet. Denna 
information måste också innehålla 
uppgifter om gåvor till ett värde av mer än 
1 000 euro. Uppgifterna om stöd och 
finansiering ska intygas av en oberoende 
revisor. För de därmed sammanhängande 
kostnaderna ska initiativtagarna få 
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ersättning i enlighet med artikel 10.2a.

Or. de

Ändringsförslag 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan organisatören inleder insamlingen 
av stödförklaringar från undertecknare av 
ett föreslaget medborgarinitiativ måste
vederbörande registrera initiativet hos 
kommissionen och lämna den information 
som anges i bilaga II, särskilt om dess 
ämne och mål samt källorna till 
finansiering och stöd för det.

1. Innan organisatörerna inleder 
insamlingen av stödförklaringar från 
undertecknare av ett föreslaget 
medborgarinitiativ måste de registrera 
initiativet hos kommissionen och lämna 
den information som anges i bilaga II, 
särskilt om dess ämne och mål.

Organisatörerna ska, i fråga om det 
register som anges i tredje stycket och vid 
behov på sin webbplats, tillhandahålla 
regelbundet uppdaterad information om 
alla källor till finansiering och stöd för 
initiativet. Det ska inte vara tillåtet att ta 
emot ekonomiskt stöd från politiska 
partier eller europeiska politiska grupper.

Or. en

Motivering

För att garantera insyn bör källorna till finansiering och stöd för initiativet offentliggöras. 
Politiska partier eller europeiska politiska grupper bör inte ge ekonomiskt stöd till ett 
medborgarinitiativ.

Ändringsförslag 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansiering får inte komma, vare sig 
direkt eller indirekt, från privata företag.

Or. en

Ändringsförslag 129
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna information ska tillhandahållas på 
ett av unionens officiella språk i ett 
onlineregister som kommissionen gör 
tillgängligt i detta syfte (nedan kallat 
registret).

Denna information ska tillhandahållas på 
ett eller flera av unionens officiella språk i 
ett onlineregister som kommissionen gör 
tillgängligt i detta syfte (nedan kallat 
registret). Information på ett annat 
officiellt språk än det eller de språk som 
informationen ursprungligen 
tillhandahållits på kan senare inges för 
införande i registret. Kommissionen ska 
ansvara för översättning av initiativet till 
andra officiella EU-språk.

Or. de

Ändringsförslag 130
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna information ska tillhandahållas på 
ett av unionens officiella språk i ett 
onlineregister som kommissionen gör 
tillgängligt i detta syfte (nedan kallat 
registret).

Denna information ska tillhandahållas på 
åtminstone ett av unionens officiella språk 
i ett onlineregister som kommissionen gör 
tillgängligt i detta syfte (nedan kallat 
registret).

Or. de
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Ändringsförslag 131
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Föreslagna medborgarinitiativ som 
rimligen kan anses vara olämpliga eftersom 
de är kränkande eller oseriösa kommer inte 
att registreras.

3. Föreslagna medborgarinitiativ som 
rimligen kan anses vara olämpliga eftersom 
de är kränkande eller grundlösa kommer 
inte att registreras.

Or. en

Ändringsförslag 132
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Föreslagna medborgarinitiativ som 
rimligen kan anses vara olämpliga 
eftersom de är kränkande eller oseriösa 
kommer inte att registreras.

3. Kommissionen ska registrera ett 
föreslaget medborgarinitiativ inom två 
månader efter det att det ingetts, om det 
uppfyller följande villkor:
a) Det föreligger ingen uppenbar och 
betydande brist på samstämdhet mellan de 
olika språkversionerna av det föreslagna 
initiativets rubrik, ämne och mål.
b) Initiativet faller inte uppenbart utanför
kommissionens fördragsenliga befogenhet 
att lägga fram ett förslag till den begärda 
rättsakten.
c) Det föreslagna initiativet är varken 
kränkande eller oseriöst.

Or. de
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Ändringsförslag 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Föreslagna medborgarinitiativ som 
rimligen kan anses vara olämpliga 
eftersom de är kränkande eller oseriösa 
kommer inte att registreras.

3. Kommissionen ska registrera ett 
föreslaget medborgarinitiativ inom 
två månader efter att det inkommit, om 
det uppfyller följande villkor:
a) En medborgarkommitté har bildats och 
kontaktpersoner har utsetts.
b) Det föreligger ingen uppenbar och 
betydande brist på samstämdhet mellan de 
olika språkversionerna av det föreslagna 
initiativets rubrik, ämne och mål.
c) Det är uppenbart att initiativet ligger 
inom unionens befogenheter som ålagts 
den av medlemsstaterna och inom ramen 
för kommissionens befogenheter att lägga 
fram lämpliga förslag i alla frågor där 
medborgare anser att det krävs en 
unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.
d) Det föreslagna initiativet är inte 
uppenbart kränkande, grundlöst eller 
förargligt.
e) Det föreslagna initiativet strider inte 
uppenbart mot unionens värden enligt 
artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

 I punkt 3 c är det viktigt att noggrant hålla sig till bestämmelserna i artikel 11.4 i fördraget 
om Europeiska unionen men också som en vägledning hänvisa till unionens 
behörighetsområde i enlighet med artiklarna 3, 4, 5 och 6 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
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Ändringsförslag 134
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Föreslagna medborgarinitiativ som 
rimligen kan anses vara olämpliga 
eftersom de är kränkande eller oseriösa 
kommer inte att registreras.

3. Kommissionen ska registrera ett 
föreslaget medborgarinitiativ inom två 
månader efter att det inkommit, om det 
uppfyller följande villkor:
a) En medborgarkommitté har bildats och 
kontaktpersoner har utsetts.
b) Det föreligger ingen uppenbar och 
betydande brist på samstämdhet mellan de 
olika språkversionerna av det föreslagna 
initiativets rubrik, ämne och mål.
c) Initiativet faller inte uppenbart utanför 
kommissionens fördragsenliga befogenhet 
att lägga fram ett förslag till den begärda 
rättsakten.
d) Det föreslagna initiativet är inte 
uppenbart kränkande, grundlöst eller 
förargligt.
e) Det föreslagna initiativet ligger i linje 
med artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 135
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska vägra att registrera 
ett medborgarinitiativ om inte villkoren i 
punkt 3 är uppfyllda.
Kommissionen ska vidta de åtgärder som 
den betraktar som nödvändiga för att 
försäkra organisatörerna om att dess 
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beslut om registreringen fullt ut följer 
bokstaven och andan i fördragen, utan att 
detta påverkar kommissionens senare 
beslut om innehållet i ärendet. Om 
kommissionen vägrar att registrera ett 
initiativ ska den informera 
organisatörerna om skälen till denna 
vägran och göra det möjligt för 
unionsmedborgarna att snabbt och 
okomplicerat få offentlig insyn (via 
Internet) i skälen till att registrering 
vägrats, samt om den tänkbara rättsliga 
och utomrättsliga prövning av denna 
vägran som står dem till buds.

Or. de

Ändringsförslag 136
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En organisationskommitté ska ha 
bildats och kontaktpersoner ska ha 
utsetts.

Or. de

Ändringsförslag 137
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att garantera maximal insyn ska 
ett medborgarinitiativs finansieringssätt 
och finansieringskällor offentliggöras. 
Nationella och europeiska politiska 
partier och deras politiska institutioner 
ska inte räknas som finansieringskällor. 
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Or. el

Ändringsförslag 138
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Initiativet får inte uppenbart falla 
utanför kommissionens fördragsenliga 
befogenhet att lägga fram ett välavvägt 
förslag till den begärda rättsakten.

Or. de

Ändringsförslag 139
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska inte registrera 
föreslagna medborgarinitiativ som klart 
strider mot unionens värderingar.

utgår

Or. da

Motivering

Hela punkt 4 föreslås utgå eftersom uttrycket unionens värderingar öppnar för möjligheten 
att kommissionen censurerar medborgarinitiativ som inte överensstämmer med dessa 
värderingar.

Ändringsförslag 140
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska inte registrera 
föreslagna medborgarinitiativ som klart 
strider mot unionens värderingar.

4. Kommissionen ska inte registrera 
föreslagna medborgarinitiativ som klart 
strider mot unionens värderingar, såsom 
respekt för människans värdighet, frihet, 
yttrandefrihet, demokrati, jämlikhet, 
rättsstatsprincipen och respekt för 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 141
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska inte registrera 
föreslagna medborgarinitiativ som klart 
strider mot unionens värderingar.

4. Kommissionen ska inte registrera 
föreslagna medborgarinitiativ som klart 
strider mot unionens värderingar, så som 
dessa kommer till uttryck framför allt i 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och i Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.

Or. el

Ändringsförslag 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4 – styckena 1a och 1b (nya) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett initiativ ämnar införa en ändring 
av fördragen ska kommissionen 
underrätta organisatörerna om att den 
inte kommer att kunna lägga fram något 
lagstiftningsförslag (eftersom det inte 
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finns någon fördragsenlig grund för 
detta). Dessutom ska kommissionen 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om detta och offentliggöra det.
Organisatörerna får i det fallet fortsätta 
att samla in underskrifter. Initiativet ska 
följa samma regler och förfaranden som 
ett vanligt medborgarinitiativ.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen har Europaparlamentet befogenhet att 
lämna in förslag till ändringar av fördragen. Därför ska parlamentet underrättas om sådana 
initiativ.

Ändringsförslag 143
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om ett medborgarinitiativ får avslag i 
enlighet med punkt 3 får kommissionens 
beslut om avslag, på begäran av 
organisatörerna, överklagas. Ett sådant 
överklagande ska lämnas in till 
Europaparlamentet som kan begära ett 
nytt yttrande från kommissionen.  Om 
Europaparlamentet inte antar en 
ståndpunkt inom tre månader ska 
överklagandet avslås och kommissionens 
ursprungliga yttrande gälla.

Or. en

Ändringsförslag 144
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om ett förslag till medborgarinitiativ 
avvisas av kommissionen ska 
initiativtagarna ha möjlighet att lägga 
fram initiativet för Europaparlamentets 
utskott för konstitutionella frågor, som 
därefter granskar innehållet i initiativet 
och kommissionens avvisande av det.

Or. da

Motivering

Om tjänstemännen vid kommissionen själva kan sitta och avgöra om ett medborgarinitiativ 
kan inges eller ej bör initiativtagarna också ha möjlighet att lägga fram det av kommissionen 
avvisade initiativet för de folkvalda ledamöterna i Europaparlamentets utskott för 
konstitutionella frågor, eftersom detta utskott är det utskott i parlamentet som är bäst lämpat 
att ta sig an frågor av denna typ.

Ändringsförslag 145
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett föreslaget medborgarinitiativ som 
har registrerats ska offentliggöras i 
registret.

5. Ett föreslaget medborgarinitiativ som 
har registrerats ska omedelbart 
offentliggöras i registret, vara 
lättillgängligt för alla och därutöver även 
registreras i en förteckning på grundval
av syftet med initiativet om antagande av 
en rättsakt. 

Or. el

Ändringsförslag 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla stödförklaringar ska samlas in efter 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras och senast 12 månader efter 
denna dag.

4. Alla stödförklaringar ska samlas in efter 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras och senast 24 månader efter 
denna dag.

Or. en

Ändringsförslag 147
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla stödförklaringar ska samlas in efter 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras och senast 12 månader efter 
denna dag.

4. Alla stödförklaringar ska samlas in efter 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras och senast 24 månader efter 
denna dag.

Or. en

Ändringsförslag 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla stödförklaringar ska samlas in efter 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras och senast 12 månader efter 
denna dag.

4. Alla stödförklaringar ska samlas in efter 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras och senast 18 månader efter 
denna dag.

Vid utgången av denna tidsperiod ska det 
anges i registret att den löpt ut och, i 
förekommande fall, att kommissionen 
bekräftat att det nödvändiga antalet 
stödförklaringar inte ingetts.

Or. en
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Motivering

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Ändringsförslag 149
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla stödförklaringar ska samlas in efter 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras och senast 12 månader efter 
denna dag.

4. Alla stödförklaringar ska samlas in efter 
den dag då det föreslagna initiativet 
registreras och senast 18 månader efter 
denna dag.

Om denna tidsperiod löper ut utan att det 
nödvändiga antalet stödförklaringar 
ingetts ska en uppgift om detta införas i 
registret.

Or. en

Motivering

Det anses vara lämpligare att utöka tidsfristen till 18 månader för att se till att det ges 
tillräckligt med tid för insamling av underskrifter och stödförklaringar i elektronisk och 
skriftlig form. Tidsfristen för insamling av underskrifter ska respekteras. Om de nödvändiga 
underskrifterna inte samlas in inom tidsfristen har initiativet inte lyckats. Det bör därför 
strykas ur det register som endast innehåller pågående initiativ.

Ändringsförslag 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter som skickats in av 
undertecknarna via systemet för 
insamling via Internet måste kontrolleras, 
lagras och förstöras i överensstämmelse 
med EU-lagstiftningen om uppgiftsskydd 
och respekt för privatlivet samt förvaltas 
av oberoende organ som har 
sekretessplikt.

Or. en

Ändringsförslag 151
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan insamlingen av stödförklaringar 
från undertecknarna påbörjas ska 
organisatören se till att det system för 
insamling via Internet som används i detta 
syfte uppfyller kraven i punkt 4. 
Organisatören får när som helst be den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där de insamlade uppgifterna lagras eller 
kommer att lagras att intyga att systemet 
för insamling via Internet uppfyller dessa 
krav. Organisatören ska i alla händelser 
begära att ett sådant intyg utfärdas innan 
stödförklaringarna inges för kontroll i 
enlighet med artikel 9.

2. Innan insamlingen av stödförklaringar 
från undertecknarna påbörjas ska 
organisatörerna se till att det system för 
insamling via Internet som används i detta 
syfte uppfyller kraven i punkt 4. 
Organisatörerna får när som helst be den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där de insamlade uppgifterna lagras eller 
kommer att lagras att intyga att systemet 
för insamling via Internet uppfyller dessa 
krav. Organisatörerna ska i alla händelser 
begära att ett sådant intyg utfärdas innan de 
påbörjar insamlingen av stödförklaringar.
Organisatörerna ska publicera en kopia 
av det intyg som utfärdats i detta avseende 
på den webbplats som används för 
systemet för insamling via Internet. Inom 
sex månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska kommissionen 
tillgängliggöra en programvara med 
tillhörande funktioner (tekniskt stöd, drift 
av datorcentraler, löpande underhåll och 
vidareutveckling av programvaran) som 
innehåller alla de tekniska och 
säkerhetsmässiga kännetecken som 
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behövs för efterlevnad av bestämmelserna 
i denna förordning om system för 
insamling via Internet. Denna 
programvara och de därtill hörande 
funktionerna ska kostnadsfritt göras 
tillgängliga för organisatörerna.

Or. de

Ändringsförslag 152
Íñigo Méndez de Vigo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b. Personens identitet ska kunna 
kontrolleras.

b. Personens identitet ska kunna 
kontrolleras på ett tillförlitligt sätt, för att 
garantera att ingen lämnar mer än en 
stödförklaring.

Or. es

Ändringsförslag 153
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c. Uppgifter som tillhandahålls via Internet 
ska lagras säkert, bland annat för att de inte 
ska kunnas ändras eller användas i annat 
syfte än för det angivna stödet för ett givet 
medborgarinitiativ och för att skydda 
personuppgifter från oavsiktlig eller 
olovlig radering och från att gå förlorade 
genom olyckshändelse samt från ändringar, 
otillåten spridning eller otillåten åtkomst.

c. Uppgifter som tillhandahålls via Internet 
ska samlas in och lagras säkert, bland 
annat för att de inte ska kunnas ändras eller 
användas i annat syfte än för det angivna 
stödet för ett givet medborgarinitiativ och 
för att skydda personuppgifter från 
oavsiktlig eller olovlig radering och från att 
gå förlorade genom olyckshändelse samt 
från ändringar, otillåten spridning eller 
otillåten åtkomst.

Or. de
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Ändringsförslag 154
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den rapport som kommissionen ska 
överlämna i enlighet med artikel 21 ska 
omfatta dess slutsatser vad avser 
möjligheten att upprätta en enda 
webbplats i stället för 
organisationskommitténs webbplatser i de 
olika medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 155
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en tredjedel av medlemsstaterna.

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en två medlemsstater.

Or. en

Motivering

Följd av ändringen av artikel 2.1.

Ändringsförslag 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
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en tredjedel av medlemsstaterna. en tre medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 157
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en tredjedel av medlemsstaterna.

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en sjättedel av medlemsstaterna.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en tredjedel av medlemsstaterna.

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en nio medlemsstater.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 20.2 i fördraget om Europeiska unionen krävs det nio medlemsstater för att 
utlösa ett fördjupat samarbete.

Ändringsförslag 159
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en tredjedel av medlemsstaterna.

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en fjärdedel av medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 160
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en tredjedel av medlemsstaterna.

1. De som undertecknar ett 
medborgarinitiativ ska komma från minst 
en fjärdedel av medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 161
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I en tredjedel av medlemsstaterna ska 
undertecknarna åtminstone bestå av det 
minsta antal medborgare som anges i 
bilaga I.

2. I varje medlemsstat ska undertecknarna 
åtminstone bestå av det minsta antal 
medborgare som anges i bilaga I.

Or. en

Motivering

Följd av ändringen av artikel 2.1.
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Ändringsförslag 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I en tredjedel av medlemsstaterna ska 
undertecknarna åtminstone bestå av det 
minsta antal medborgare som anges i 
bilaga I.

2. I tre medlemsstater ska undertecknarna 
åtminstone bestå av det minsta antal 
medborgare som anges i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 163
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I en tredjedel av medlemsstaterna ska 
undertecknarna åtminstone bestå av det 
minsta antal medborgare som anges i 
bilaga I.

2. I en sjättedel av medlemsstaterna ska 
undertecknarna åtminstone bestå av det 
minsta antal medborgare som anges i 
bilaga I.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I en tredjedel av medlemsstaterna ska 
undertecknarna åtminstone bestå av det 
minsta antal medborgare som anges i 
bilaga I.

2. I nio medlemsstater ska antalet 
undertecknare följa metoden för degressiv 
proportionalitet som tillämpas på den 
nuvarande fördelningen av platser i 
Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 165
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I en tredjedel av medlemsstaterna ska 
undertecknarna åtminstone bestå av det 
minsta antal medborgare som anges i 
bilaga I.

2. I en fjärdedel av medlemsstaterna ska 
undertecknarna åtminstone bestå av det 
minsta antal medborgare som anges i 
bilaga I.

Or. de

Ändringsförslag 166
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I en tredjedel av medlemsstaterna ska 
undertecknarna åtminstone bestå av det 
minsta antal medborgare som anges i 
bilaga I.

2. I en fjärdedel av medlemsstaterna ska 
undertecknarna åtminstone bestå av det 
minsta antal medborgare som anges i 
bilaga I.

Or. de

Ändringsförslag 167
Íñigo Méndez de Vigo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undertecknarna ska anses komma från 
den medlemsstat som utfärdat den 
identitetshandling som har angivits i deras 
stödförklaring.

3. Undertecknarna ska anses komma från 
den medlemsstat där de har sin fasta 
bostad. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
unionsmedborgare som har sin fasta 
bostad i ett tredjeland anses komma från 
den medlemsstat som de är medborgare i.

Or. es
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Ändringsförslag 168
Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undertecknarna ska anses komma från 
den medlemsstat som utfärdat den 
identitetshandling som har angivits i 
deras stödförklaring.

3. Undertecknarna ska anses komma från 
den medlemsstat där de har sin fasta 
bostad och måste vara medborgare av 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 169
Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undertecknarna ska anses komma från 
den medlemsstat som utfärdat den 
identitetshandling som har angivits i 
deras stödförklaring.

3. Undertecknarna ska anses komma från 
den medlemsstat där de har sin fasta 
bostad. Vid dubbel bosättning ska en 
bostad fastställas för att man ska ha rätt 
att delta.
Undertecknare som har sin fasta bostad i 
ett tredjeland ska anses komma från den 
medlemsstat som de är medborgare i.

Or. es

Ändringsförslag 170
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Undertecknarna ska anses komma från 
den medlemsstat som utfärdat den 

3. Undertecknarna ska anses komma från 
den medlemsstat där de har sin fasta 
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identitetshandling som har angivits i deras 
stödförklaring.

bostad. Undertecknare som har sin fasta 
bostad i ett tredjeland ska anses komma 
från den medlemsstat i vilken de är 
medborgare.

Or. en

Motivering

Följd av ändringen av artikel 2.1.

Ändringsförslag 171
Syed Kamall

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska inom 
tre månader kontrollera de överlämnade 
stödförklaringarna på lämpligt sätt och 
tillhandahålla organisatören ett intyg som 
överensstämmer med mallen i bilaga VII, 
vari antalet giltiga stödförklaringar för den 
berörda medlemsstaten intygas.

2. De behöriga myndigheterna ska inom
fem månader kontrollera de överlämnade 
stödförklaringarna på lämpligt sätt och 
tillhandahålla organisatören ett intyg som 
överensstämmer med mallen i bilaga VII, 
vari antalet giltiga stödförklaringar för den 
berörda medlemsstaten intygas.

Or. en

Ändringsförslag 172
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter att organisatören har mottagit de 
intyg som anges i artikel 9.2, och förutsatt 
att alla relevanta förfaranden och villkor 
som föreskrivs i denna förordning har 
följts, kan organisatören överlämna 
medborgarinitiativet till kommissionen.

Efter att organisatörerna har mottagit de 
intyg som anges i artikel 9.2, och förutsatt 
att alla relevanta förfaranden och villkor 
som föreskrivs i denna förordning har 
följts, kan de överlämna 
medborgarinitiativet till kommissionen, 
åtföljt av information om stöd och 
finansiering som mottagits för initiativet. 
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Det belopp för stöd och finansiering från 
fysiska personer vid vars överskridande 
motsvarande information måste lämnas 
ska fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter enligt artikel 16 och på 
de villkor som anges i 
artiklarna 17 och 18. Om kommissionen 
fastställer olika beloppsgränser för olika 
medborgarinitiativ ska den vara skyldig 
att lämna en tillräcklig motivering för 
detta.

Or. de

Ändringsförslag 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter att organisatören har mottagit de 
intyg som anges i artikel 9.2, och förutsatt 
att alla relevanta förfaranden och villkor 
som föreskrivs i denna förordning har 
följts, kan organisatören överlämna 
medborgarinitiativet till kommissionen.

Efter att organisatörerna har mottagit de 
intyg som anges i artikel 9.2, och förutsatt 
att alla relevanta förfaranden och villkor 
som föreskrivs i denna förordning har 
följts, kan organisatörerna överlämna 
medborgarinitiativet till kommissionen, 
åtföljt av information om stöd och 
finansiering som mottagits för initiativet. 
Informationen ska offentliggöras på 
kommissionens webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter att organisatören har mottagit de 
intyg som anges i artikel 9.2, och förutsatt 
att alla relevanta förfaranden och villkor 

Efter att organisatörerna har mottagit de 
intyg som anges i artikel 9.2, och förutsatt 
att alla relevanta förfaranden och villkor 
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som föreskrivs i denna förordning har 
följts, kan organisatören överlämna 
medborgarinitiativet till kommissionen.

som föreskrivs i denna förordning har 
följts, kan organisatörerna överlämna 
medborgarinitiativet till kommissionen.
Organisatörerna ska i sådana fall förse 
kommissionen med exakt och ingående 
information om alla källor till stöd och 
finansiering som mottagits för 
medborgarinitiativet. Det ska inte vara 
tillåtet att ta emot ekonomiskt stöd från 
politiska partier eller europeiska politiska 
grupper.

Or. en

Motivering

För att garantera insyn bör källorna till finansiering och stöd för initiativet offentliggöras. 
Politiska partier eller europeiska politiska grupper bör inte ge ekonomiskt stöd till ett 
medborgarinitiativ.

Ändringsförslag 175
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kostnader som uppstår på grund av 
tillåtlighetskriterierna, inbegripet för ett 
intyg från en oberoende revisor och 
rättsliga kostnader i samband med ett 
framgångsrikt överklagande av ett avslag 
på en ansökan om registrering av ett 
medborgarinitiativ, ska återbetalas till 
sökanden med högst 50 000 EUR.

Or. de

Ändringsförslag 176
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 3a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De befintliga kontaktpunkterna i 
medlemsstaterna ska med hänsyn till 
befogenheter och finansiering förstärkas 
på sådant sätt att medborgare och 
enskilda organisationer kan få 
kostnadsfri och kompetent rådgivning i 
rättsliga frågor i samband med det 
europeiska medborgarinitiativet.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa. ta emot organisatörerna på lämplig 
nivå för att i detalj låta dem förklara det 
ämne som tas upp i initiativet,

Or. en

Ändringsförslag 178
David Martin

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa. ta emot organisatörerna på lämplig 
nivå för att i detalj låta dem förklara det 
ämne som tas upp i initiativet,

Or. en
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Ändringsförslag 179
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa. ta emot organisatörerna på lämplig 
nivå för att i detalj låta dem förklara det 
ämne som tas upp i initiativet,

Or. en

Ändringsförslag 180
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa. ta emot organisatörerna på lämplig 
nivå för att i detalj låta dem förklara det 
ämne som tas upp i initiativet och 
anordna en offentlig utfrågning om 
ämnet för initiativet, om så är lämpligt 
tillsammans med andra 
unionsinstitutioner eller unionsorgan,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led ab (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab. överväga att anordna en offentlig 
utfrågning om ämnet för initiativet, där 
Europaparlamentet, genom behörigt 
utskott, är inbjudet att delta,

Or. en
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Motivering

Kommissionen bör ha befogenhet att efter eget omdöme hålla en offentlig utfrågning för att 
förbättra kommunikationen med medborgarna och öka instrumentets trovärdighet. Utskottet 
för framställningar i Europaparlamentet bör normalt sett delta i sådana utfrågningar.

Ändringsförslag 182
Morten Messerschmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b. granska medborgarinitiativet och inom 
fyra månader i ett meddelande redogöra 
för sina slutsatser, eventuella åtgärder 
som den avser att vidta och, i 
förekommande fall, skälen för dessa 
åtgärder.

b. granska medborgarinitiativet och lägga 
fram ett förslag till en rättsakt inom ett år 
eller ta med förslaget i sitt arbetsprogram 
för påföljande år.

Or. en

Ändringsförslag 183
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b. granska medborgarinitiativet och inom 
fyra månader i ett meddelande redogöra 
för sina slutsatser i fråga om initiativet, 
eventuella åtgärder som den avser att vidta 
och, i förekommande fall, skälen för dessa 
åtgärder.

b. granska medborgarinitiativet och inom 
tre månader i ett meddelande offentligt 
redogöra för sina slutliga juridiska och 
praktiska slutsatser i fråga om initiativet, 
eventuella åtgärder som den avser att vidta,
respektive en upplysning om att den 
avstår från åtgärder, och skälen för detta, 
på sådant sätt att medborgarna snabbt 
och okomplicerat kan få relevant 
information.

Or. de
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Ändringsförslag 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b. granska medborgarinitiativet och inom
fyra månader i ett meddelande redogöra 
för sina slutsatser, eventuella åtgärder som 
den avser att vidta och, i förekommande 
fall, skälen för dessa åtgärder.

b. inom tre månader i ett meddelande 
redogöra för sina juridiska och politiska
slutsatser, eventuella åtgärder som den 
avser att vidta och, i förekommande fall, 
skälen för att vidta eller inte vidta dessa 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 185
David Martin

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b. granska medborgarinitiativet och inom
fyra månader i ett meddelande redogöra 
för sina slutsatser, eventuella åtgärder som 
den avser att vidta och, i förekommande 
fall, skälen för dessa åtgärder.

b. granska medborgarinitiativet och inom
tre månader i ett meddelande redogöra för 
sina slutliga juridiska och politiska
slutsatser, eventuella åtgärder som den 
avser att vidta och, i förekommande fall, 
skälen för att vidta eller inte vidta dessa 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 186
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b. granska medborgarinitiativet och inom
fyra månader i ett meddelande redogöra 

b. inom tre månader i ett meddelande 
redogöra för sina juridiska och politiska
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för sina slutsatser, eventuella åtgärder som 
den avser att vidta och, i förekommande 
fall, skälen för dessa åtgärder.

slutsatser, eventuella åtgärder som den 
avser att vidta och, i förekommande fall, 
skälen för att vidta eller inte vidta dessa 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 187
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b. granska medborgarinitiativet och inom 
fyra månader i ett meddelande redogöra 
för sina slutsatser, eventuella åtgärder som 
den avser att vidta och, i förekommande 
fall, skälen för dessa åtgärder.

b. granska medborgarinitiativet och inom 
tre månader i ett meddelande redogöra för 
sina slutsatser, eventuella åtgärder som den 
avser att vidta och, i förekommande fall, 
skälen för dessa åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 188
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba. i fall av ett framgångsrikt 
medborgarinitiativ, som undertecknats av 
fler än en miljon unionsmedborgare, 
inom sex månader lägga fram ett förslag 
till unionsrättsakt som avser det 
sakförhållande som medborgarinitiativet 
gäller.

Or. de
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Ändringsförslag 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba. inom ett år lägga fram ett 
lagstiftningsförslag eller ta med förslaget i 
sitt arbetsprogram för påföljande år. Om 
kommissionen inte gör detta ska den ge 
organisatörerna och Europaparlamentet 
en ingående förklaring.

Or. en

Motivering

Det är klokt att tillämpa samma förfarande för kommissionens uppföljning av ett 
medborgarinitiativ som det som tillämpas i ramavtalet för parlamentets initiativ i enlighet 
med artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 190
Roberto Gualtieri

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet ska, om möjligt inom 
en månad efter ingivandet av initiativet 
till kommissionen, anordna en offentlig 
utfrågning där organisatörerna ska 
erbjudas tillfälle att ingående förklara de 
frågor som tas upp i initiativet. För detta 
ändamål ska kommissionen samarbeta 
med Europaparlamentet och se till att det 
finns lämpliga företrädare med vid 
utfrågningen.

Or. en
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Ändringsförslag 191
David Martin

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet ska, om möjligt 
inom en månad efter ingivandet av 
initiativet till kommissionen, anordna en 
offentlig utfrågning där organisatörerna 
ska erbjudas tillfälle att ingående förklara 
de frågor som tas upp i initiativet. För 
detta ändamål ska kommissionen 
samarbeta med Europaparlamentet och se 
till att det finns lämpliga företrädare med 
vid utfrågningen.

Or. en

Ändringsförslag 192
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Tidsfrist för framläggande av ett förslag 

från kommissionen
Om kommissionen under det 
prövningsförfarande som anges i 
artikel 11 beslutar sig för att lägga fram 
ett lagstiftningsförslag ska den, utom i 
vederbörligen motiverade fall, göra detta 
inom 12 månader.

Or. pt

Motivering

Att införa en tidsfrist på 12 månader för kommissionens framläggande av förslag kommer att 
ge EU-institutionerna större trovärdighet och vara ett tydligt bevis på att de betraktar denna 
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mekanism som ett effektivt sätt att engagera medborgarna i EU-projektet. Om kommissionen 
inte uppfyller tidsfristen ska den vederbörligen ange skälen för detta.

Ändringsförslag 193
Andreas Mölzer

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisatören ska förstöra alla 
stödförklaringar som mottagits för ett visst 
medborgarinitiativ samt alla eventuella 
kopior av dessa inom en månad från det att 
initiativet gavs in till kommissionen i 
enlighet med artikel 10, eller inom 18 
månader efter registreringen av ett 
föreslaget medborgarinitiativ, beroende på 
vilken av dessa dagar som infaller först.

Organisatören ska förstöra alla 
stödförklaringar som mottagits för ett visst 
medborgarinitiativ samt alla eventuella 
kopior av dessa inom två månader från det 
att initiativet gavs in till kommissionen i 
enlighet med artikel 10, eller inom 
18 månader efter registreringen av ett 
föreslaget medborgarinitiativ, beroende på 
vilken av dessa dagar som infaller först. 

Or. de

Ändringsförslag 194
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 16, 17 och 
18, anta ändringar av bilagorna till denna 
förordning.

Kommissionen kan, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 16, 17 och 
18, anta ändringar av bilagorna till denna 
förordning, förutom där en sådan ändring 
skulle innebära tillägg av ytterligare 
personuppgifter om undertecknarna.

Or. en
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Ändringsförslag 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 16, 17 och 
18, anta ändringar av bilagorna till denna 
förordning.

Kommissionen kan, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 16, 17 och 
18, anta ändringar av bilagorna till denna 
förordning, med undantag för bilagorna I, 
II och III.

Or. en

Ändringsförslag 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 16, 17 och 
18, anta ändringar av bilagorna till denna 
förordning.

Kommissionen kan, genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 16, 17 och 
18, anta

– tekniska specifikationer för system för 
insamling via Internet, i enlighet med 
artikel 6.5,
– ändringar av bilagorna till denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter på alla de områden som
förtecknas i detta ändringsförslag. Därför bör också rubriken ändras på motsvarande sätt. 
Bestämmelserna om det minimibelopp från och med vilket information om stöd och 
finansiering ska lämnas bör inte fastställas genom delegerade akter eftersom det inte bör 
finnas någon lägsta gräns för ekonomiskt stöd.
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Ändringsförslag 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fem år efter ikraftträdandet av denna 
förordning ska kommissionen överlämna 
en rapport om genomförandet av 
förordningen till Europaparlamentet och 
rådet.

Tre år efter ikraftträdandet av denna 
förordning, och därefter vart tredje år, ska 
kommissionen överlämna en rapport om 
genomförandet av förordningen till 
Europaparlamentet och rådet, med särskild 
tonvikt på systemen för insamling via 
Internet och tillämpningen av 
öppenhetskraven i samband med stöd och 
finansiering till initiativ; vid behov ska 
rapporten åtföljas av förslag till ändringar 
av förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den börjar tillämpas tolv månader efter 
det att den har trätt i kraft.

Or. it

Ändringsförslag 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minsta antal undertecknare per 
medlemsstat

Minsta antal undertecknare per 
medlemsstat (antal parlamentsledamöter 
ggr 100)
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Österrike 14250 Österrike 1900
Belgien 16500 Belgien 2200
Bulgarien 13500 Bulgarien 1800
Cypern 4500 Cypern 600
Tjeckien 16500 Tjeckien 2200
Danmark 9750 Danmark 1300
Estland 4500 Estland 600
Finland 9750 Finland 1300
Frankrike 55500 Frankrike 7400
Tyskland 72000 Tyskland 9600
Grekland 16500 Grekland 2200
Ungern 16500 Ungern 2200
Irland 9000 Irland 1200
Italien 54750 Italien 7300
Lettland 6750 Lettland 900
Litauen 9000 Litauen 1200
Luxemburg 4500 Luxemburg 600
Malta 4500 Malta 600
Nederländerna 19500 Nederländerna 2600
Polen 38250 Polen 5100
Portugal 16500 Portugal 2200
Rumänien 24750 Rumänien 3300
Slovakien 9750 Slovakien 1300
Slovenien 6000 Slovenien 800
Spanien 40500 Spanien 5400
Sverige 15000 Sverige 2000
Förenade kungariket 54750 Förenade kungariket 7300

Or. en

Ändringsförslag 200
Martin Ehrenhauser

Förslag till förordning
Bilaga I
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minsta antal undertecknare per 
medlemsstat

Minsta antal undertecknare per 
medlemsstat

Österrike 14250 Österrike 7470
Belgien 16500 Belgien 9630
Bulgarien 13500 Bulgarien 6840
Cypern 4500 Cypern 702
Tjeckien 16500 Tjeckien 9450

Danmark 9750 Danmark 4860
Estland 4500 Estland 1170
Finland 9750 Finland 4770
Frankrike 55500 Frankrike 55500
Tyskland 72000 Tyskland 72000
Grekland 16500 Grekland 9990
Ungern 16500 Ungern 9000
Irland 9000 Irland 3870
Italien 54750 Italien 54750
Lettland 6750 Lettland 1980
Litauen 9000 Litauen 2970
Luxemburg 4500 Luxemburg 1000
Malta 4500 Malta 1000
Nederländerna 19500 Nederländerna 9540
Polen 38250 Polen 34290
Portugal 16500 Portugal 9540
Rumänien 24750 Rumänien 19350
Slovakien 9750 Slovakien 4950
Slovenien 6000 Slovenien 1800
Spanien 40500 Spanien 40500
Sverige 15000 Sverige 8280
Förenade kungariket 54750 Förenade kungariket 54750

Or. de
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Ändringsförslag 201
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om källorna till finansiering eller stöd 
eller andra uppgifter ändras efter 
registreringen ska organisatören så fort 
som möjligt underrätta kommissionen om 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Bilaga III – ruta 2 – led 5a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla källor till stöd och finansiering 
som mottagits för det föreslagna 
medborgarinitiativet.

Or. en

Ändringsförslag 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Förslag till förordning
Bilaga III – ruta 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Undertecknarens namn: 1. Undertecknarens namn:

Förnamn*:…Efternamn*: Förnamn*:…Efternamn*:
2. Adress: 2. Adress:

Gatuadress: Gatuadress:
Postnummer:               Ort*: Postnummer:               Ort*:

Land*:
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3. E-postadress: 3. E-postadress: [1]
4. Födelsedatum och födelseort*:
Födelsedatum:      Ort och land:
5. Medborgarskap*:
6. Personligt identifieringsnummer*:
Typ av identifieringsnummer/ 
identitetshandling*:
Nationellt identitetskort:     Pass:     
Socialförsäkringsnummer:
Medlemsstat som utfärdat 
identifieringsnumret/ 
identitetshandlingen*:
7. Jag intygar härmed att de upplysningar 
som lämnats i detta formulär är riktiga 
och att jag bara har stött detta föreslagna 
medborgarinitiativ en gång*.
Datum och undertecknarens underskrift* ♦: 
......

Datum för undertecknande

Undertecknarens underskrift* ♦:[2] 
………..

[1] E-postadress ska anges för 
undertecknare via Internet
[2] Underskrift krävs inte för 
undertecknare via Internet

Or. en

Ändringsförslag 204
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 6a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Alla källor till finansiering och stöd 
för detta initiativ, inbegripet beloppet på 
det finansiella stödet vid tidpunkten för 
initiativets ingivande.
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Or. de


