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Det europæiske borgerinitiativ vil føje en ny dimension til det europæiske demokratiske 
system ved at give en million borgere ret til at opfordre Kommissionen til at forelægge 
lovforslag, der henhører under dens beføjelser.
Dette direkte demokratiske instrument har til formål at bemyndige borgerne med den samme 
initiativret, som Rådet og Europa-Parlamentet allerede er i besiddelse af. 
Det vil imidlertid ikke fratage Kommissionens dens monopol på lovgivningsinitiativet: 
vellykkede europæiske borgerinitiativer vil anmode Kommissionen om at forelægge et 
forslag, men beslutningen om at gøre dette forbliver helt og aldeles i Kommissionens hænder. 

Det andet formål med det europæiske borgerinitiativ er at skabe debat på europæisk plan, at 
”forbinde” EU-institutionerne med borgerne i EU, således at der vedtages lovgivning, der 
opfylder borgernes behov og forventninger, inden for rammerne af Unionens kompetencer og 
Kommissionens beføjelser.

Eftersom det europæiske borgerinitiativ bliver en ny og betydningsfuld rettighed, bør vi ikke 
overse de forpligtelser og det behov for ansvar, som det medfører for initiativtagerne. 

Hensigten med dette arbejdsdokument er at opridse ordførernes holdninger på dette stadie og 
fremlægge nogle forslag med henblik på at igangsætte en debat og finde de mest velegnede 
løsninger, for at det europæiske borgerinitiativ kan blive en succes, og for at frustrationer og 
skuffelse kan undgås, mens det samtidig kan være brugervenligt og tilgængeligt. Det opridser 
de vigtigste karakteristika ved de forskellige stadier i proceduren og følger en trinvis tilgang. 

I. Indledende manøvrer, som initiativtagerne skal gennemføre:
1. For det første er det kun EU-borgere, som har stemmeret ved valg til Europa-Parlamentet, 
der kan iværksætte og/eller støtte et europæisk borgerinitiativ.

2. Det virker fornuftigt, at initiativtagerne kun kan være fysiske personer for at sikre kernen i 
processen, dvs. at det skal forblive borgernes instrument. Juridiske personer vil imidlertid 
have lov til at støtte initiativtagerne økonomisk, logistisk, osv., så længe karakteren af og 
omkostningerne ved deres støtte specificeres og gøres offentlig og gennemsigtig.

3. For at gøre processen så europæisk som muligt fra begyndelsen og skabe større debat, bør 
initiativtagerne samles i et ”borgerudvalg” bestående af mindst syv personer hidrørende fra 
mindst en fjerdedel af medlemsstaterne (MS). Således kan kun spørgsmål af tværeuropæisk 
interesse komme op, og det vil lette den kommende underskriftsindsamlingsproces, eftersom 
der allerede vil være en repræsentant i en fjerdedel af MS. Derved vil det i realiteten lette 
resten af proceduren, selv om det i starten forekommer at være en hindring.

4. Initiativtagerne vil være ansvarlige for oversættelse af borgerinitiativet til de andre 
officielle EU-sprog, som de vælger, men Kommissionen kan på opfordring tjekke disse 
oversættelser.
5. Derudover kan andre muligheder undersøges, og ordførerne tager gerne imod kommentarer 
og forslag om følgende spørgsmål: 
5.1. Vil det give mening at anmode initiativtagerne om at have opbakning fra nogle direkte 
valgte personer, der er villige til at tiltræde initiativet? Hvor mange af disse skal i bekræftende 
fald støtte initiativet, og skal de også komme fra mindst en fjerdedel af MS, eller vil dette blot 
tilføre processen en uvelkommen dosis repræsentativt demokrati? 
5.2. Skal vi anmode initiativtagerne om at stille et depositum, som naturligvis vil blive betalt 
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tilbage, hvis borgerinitiativet viser sig at vinde gehør?

II. Registrering af et borgerinitiativ:
6. For det første bør initiativtagerne udpege en repræsentant, der igennem hele proceduren 
skal være kontaktperson for EU-institutionerne.

7. Det er i initiativtagernes og borgernes interesse at stræbe efter at igangsætte initiativer, der 
har en realistisk chance for succes, således at de undgår at spille tid og ressourcer på 
initiativer, der ikke opfylder betingelserne for behandling. Initiativtagerne bør fra begyndelsen 
præcisere, hvilket retsgrundlag de henholder sig til. Som følge heraf vil dette ikke være en 
betydelig hindring for værdige initiativer, men det vil udelukke dem, der ikke har noget med 
EU’s beføjelser at gøre, fra at blive igangsat.

8. Det bør være obligatorisk for initiativtagerne igennem hele proceduren at forelægge 
detaljerede oplysninger om enhver form for støtte, de modtager fra fysiske og/eller juridiske 
personer, således at borgerne ved, hvem der står bag de initiativer, som de vælger at støtte. 
Gennemsigtighed vil være nøglen til borgerinitiativets succes.

III. Kontrol af, om initiativet opfylder betingelserne for behandling:
9. Det kan muligvis give mening at lade den første kontrol – baseret på retlige kriterier – af, 
om initiativet opfylder betingelserne for behandling, finde sted, når der er indsamlet 5 000 
underskrifter. Dette symbolske tal sikrer repræsentation af reel offentlig støtte, og samtidig 
hindrer det overbebyrdelse af Kommissionen, uden at initiativtagerne bruger for mange 
ressourcer på processen. Dette er imidlertid kun et forslag, og kontrollen af, om initiativet 
opfylder betingelserne for behandling, kan også finde sted umiddelbart efter registreringen. 
Under alle omstændigheder støtter ordførerne ikke ideen om, at denne kontrol finder sted efter 
indsamling af 100 000 eller 300 000 underskrifter, idet dette helt forståeligt ville skabe stor 
frustration hos initiativtagerne. 

10. For at beskytte Kommissionen mod beskyldninger om, at den afgør, om et borgerinitiativ 
kan behandles, på grundlag af politiske snarere end retlige kriterier – hvilket ville undergrave 
dens troværdighed og så tvivl om hele processen – kan det for det første være fornuftigt, at 
Kommissionen ikke er det eneste organ, der træffer denne afgørelse. Derved undgås det, at 
Kommissionen både bliver dommer og jury, og det undgås ligeledes, at den overbebyrdes.
11. Det kan være mere hensigtsmæssigt at udnævne et ad hoc ”vismandsudvalg”, der samler 
en række eksperter, videnskabsmænd og/eller jurister, således at de er så uvildige som muligt. 
Ni af dem skulle udpeges af de tre institutioner: tre af Kommissionen, tre af Rådet og tre af 
Parlamentet, eftersom de i sidste ende vil være nødt til at godkende ethvert lovforslag, og det 
vil være MS, der senere gennemfører eventuel fremtidig lovgivning. Der skulle også sidde en 
repræsentant for Kommissionen – kommissæren med ansvar for interinstitutionelle relationer 
eller vedkommendes repræsentant – og eventuelt en repræsentant for det roterende 
formandskab for Rådet og et medlem af Parlamentet, dvs. 10 eller 12 personer. 
Kommissionens repræsentant kunne være formand for dette udvalg.

12. Deres afgørelse skal baseres på følgende kriterier
- retsgrundlaget 

- respekt for EU’s værdier (dvs. artikel 2 i TEUF og EU’s charter om grundlæggende 
rettigheder)

- en foreløbig kontrol af overholdelse af subsidiaritetsprincippet (der foretages stadig en mere 
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tilbundsgående kontrol, når der er indsamlet 1 mio. underskrifter).
Borgerinitiativer, der er klart krænkende, kan afvises, men der er behov for at forbedre 
ordlyden i Kommissionens forslag.
13. Således kunne den overordnede ramme for borgerinitiativet blive behandlet, uden at dette 
på nogen måde giver endeligt grønt lys, og uden at ethvert borgerinitiativ, der samler 1 mio. 
underskrifter, fører til, at Kommissionen udarbejder et lovforslag. Dette skal gøres klart for 
initiativtagerne.
14. Derefter er to forskellige scenarier mulige:

14.1. Borgerinitiativet opfylder betingelserne: Det registreres officielt og offentliggøres på 
den særlige hjemmeside, som Kommissionen vil oprette.

14.2. Borgerinitiativet opfylder ikke betingelserne: Initiativtagerne kan appellere til 
Kommissionen, som har ret til enten at stadfæste eller omstøde ad hoc-udvalgets afgørelse. 
Hvis Kommissionen stadfæster den, vil initiativtagerne have ret til at appellere denne 
afgørelse til EU-Domstolen, som fastsat i traktaterne.

IV. Indsamling af underskrifter:
15. Dette skal ske både på papir og online, og det bør være op til MS at vælge de praktiske 
fremgangsmåder. 
16. Hvad angår de personlige oplysninger, der kræves fra underskriverne, skal der findes en 
passende balance mellem, hvad der er absolut nødvendigt af kontrolhensyn, og hvad der 
kunne afholde folk fra at underskrive initiativer. Desuden skal der lægges stor vægt på 
spørgsmålet om databeskyttelse.
17. Hvad angår spørgsmålet om underskrivernes bopæl eller nationalitet, ville ordførerne 
sætte pris på, at MS gav flere oplysninger om, hvad de kan acceptere, således at der kan nås 
frem til en mere præcis ordlyd end i Kommissionens forslag.

18. Onlineindsamlingen kan foretages gennem særlige hjemmesider, der udformes af 
initiativtagerne, og som skal certificeres og kontrolleres af de kompetente myndigheder i den 
MS, hvor den igangsættes. Det ville være godt med en software udviklet af Kommissionen, 
der var tilgængelig for alle. Den kunne være til rådighed for initiativtagerne, som kunne vælge 
at anvende den eller lade være.
19. Det vil være passende med en 12-måneders periode, eftersom underskriftsindsamlingen på 
den ene side hverken bliver let eller hurtig, men en længere periode på den anden side kan 
bringe ”momentummet” i fare. Borgerne vil ganske rigtigt miste interessen, hvis proceduren 
er for langsommelig, og borgerinitiativet vil ikke længere være relevant.

V. Når der er indsamlet en million underskrifter:
20. Kontrol af underskrifterne bør overlades til MS og være overstået i løbet af 3 måneder. 
Stikprøvekontrol synes at være den mest effektive måde at klare dette på.

21. Kommissionen påbegynder derefter en totrinsproces, som indbefatter en høring af 
initiativtagerne:

- en afgørelse vedrørende de retlige aspekter af borgerinitiativet inden for to måneder
- en politisk afgørelse om, hvorvidt den vil følge op på borgerinitiativet eller ej. 



DT\821462DA.doc 5/6 PE443.095v01-00

DA

Kommissionens konklusioner bør fremsendes til initiativtagerne og forklares i en meddelelse 
til Rådet og Europa-Parlamentet, der kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og 
på den særlige hjemmeside for borgerinitiativer. Dette bør ligeledes gøres inden for to 
måneder.
22. Nogen har foreslået, at Parlamentet automatisk bør vedtage en beslutning om ethvert 
borgerinitiativ, der er i stand til at indsamle 1 mio. underskrifter.

VI. Endelig afgørelse og forskellige måder at følge op på et borgerinitiativ:
23. Dette skridt er af yderste vigtighed, eftersom det faktisk udgør forskellen mellem 
andragender og borgerinitiativer. Hvis dette skridt ikke er tilstrækkeligt tydeligt, vil EU-
borgerne have mindre incitament til at benytte denne mekanisme.

VI.I. Hvis Kommissionen beslutter at forelægge et forslag:
24. Bør den udarbejde et forslag inden for en bestemt tidsfrist, der enten kan være ens for alle 
borgerinitiativer eller kan fastsættes fra sag til sag.

VI.II. Hvis Kommissionen beslutter ikke at forelægge et forslag:
25. For at undgå skuffelse og for at sikre, at borgerne føler sig hørt, er det vigtigt, at 
forordningen skitserer fallback-procedurerne. Der vil være en række muligheder:

25.1. For det første kan Kommissionen stadig beslutte at forelægge et forslag, der hidrører fra 
et borgerinitiativ, der ikke har modtaget tilstrækkelig støtte, men som tager en fornuftig sag 
op.
25.2. Rådet og Parlamentet kan ligeledes tage et fejlslagent borgerinitiativ op i medfør af 
deres initiativret. Specielt Parlamentet kan afholde høringer med initiativtagerne (efter 
anmodning fra et udvalg eller en politisk gruppe) og vedtage en beslutning.

25.3. Hvis kriterierne (som fremgår af Parlamentets forretningsorden) er opfyldt, kan 
initiativtagerne gøre borgerinitiativet til et andragende til Parlamentet.

25.4. Kommissionens afgørelse kan appelleres til EU-Domstolen.

VII. Andre bestemmelser:
26. Det kan være relevant at præcisere, at der ikke bør være muligt at igangsætte et 
borgerinitiativ, hvori der anmodes om ophævelse af en nyligt vedtagen retsakt.

27. Hvad angår Parlamentets rolle er ordførerne åbne over for forslag om, hvad det bør/kan 
gøre og om behovet for rent faktisk at formalisere det. 

28. Det nationale parlamenter vil sikkert ikke have en formel rolle, men de vil have 
muligheden for at yde støtte til og reklamere for ethvert borgerinitiativ, som de måtte ønske.

29. Den rolle, som EØSU og Regionsudvalget vil kunne spille, kræver ligeledes yderligere 
reflektion.

30. Som i enhver anden EU-procedure vil initiativtagerne have mulighed for at inddrage 
ombudsmanden i tilfælde af fejl eller forsømmelser.

31. Domstolens og ombudsmandens respektive roller kan omtales i betragtningerne, idet de 
ikke vil være anderledes end ved enhver anden procedure, men det kan gøre forordningen 
nemmere at forstå og mere brugervenlig, hvis de bliver nævnt.
32. Med henblik på at gøre borgerinitiativ-proceduren så brugervenlig som muligt mener 
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ordførerne, at der bør udarbejdes en ”brugervejledning om det europæiske borgerinitiativ”.
33. Tidslinjen for forordningens ikrafttræden bør ligeledes diskuteres, idet nogle MS vil være 
nødt til at træffe praktiske og retlige foranstaltninger for at kunne håndtere borgerinitiativerne. 
Det vil være klogt at vente på, at de bliver helt klar, snarere end at kaste sig hovedkuls ind i 
proceduren. MS kan imidlertid allerede på nuværende tidspunkt påbegynde forberedelserne til 
gennemførelse af forordningen.

34. Da dette instrument er nyt på europæisk plan, er der helt klart behov for en 
revisionsklausul. Denne revision kan blive gennemført enten efter et vist antal vellykkede 
borgerinitiativer eller efter fem år, afhængig af hvilket af disse kriterier der opfyldes først.
35. For så vidt angår selve den lovgivningsmæssige procedure vil ordførerne, samt de 
ordførere der er udpeget af PETI, gerne holde indledende drøftelser med Rådet på et ret tidligt 
tidspunkt i processen for hurtigst muligt at nå frem til fælles holdninger og få afsluttet 
proceduren ved førstebehandlingen med henblik på at opfylde EU-borgernes forventninger.


