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Det europeiska medborgarinitiativet kommer att tillföra EU:s demokratiska ordning en ny 
dimension genom att en miljon medborgare får rätt att uppmana Europeiska kommissionen att 
lägga fram lagstiftningsförslag som hör till dess befogenheter.

Syftet med detta direktdemokratiska instrument är att ge medborgarna samma initiativrätt som 
rådet och Europaparlamentet redan har. 

Det kommer dock inte att beröva kommissionen dess monopol på lagstiftningsförslag: 
framgångsrika medborgarinitiativ kommer att uppmana kommissionen att lägga fram ett 
förslag, men det är endast kommissionen som fattar beslutet. 

Det andra syftet med det europeiska medborgarinitiativet är att stimulera till debatt på 
EU-nivå, att ”föra samman” EU-institutionerna och medborgarna för att anta lagstiftning som 
fyller människors behov och infriar deras förväntningar, inom ramen för unionens behörighet 
och kommissionens befogenheter.

Eftersom det europeiska medborgarinitiativet kommer att vara en ny och kraftfull rättighet, 
bör vi inte försumma de skyldigheter och det krav på ansvarstagande som det innebär för 
organisatörerna. 

Syftet med detta arbetsdokument är att presentera föredragandenas åsikter i detta skede och 
lägga fram vissa förslag för att inleda en debatt och hitta de lämpligaste lösningarna för att det 
europeiska medborgarinitiativet ska bli en framgång och för att undvika frustration och 
besvikelse, samtidigt som användarvänligheten och tillgängligheten bevaras. I 
arbetsdokumentet anges steg för steg huvuddragen i förfarandets olika faser. 

I. Preliminära åtgärder som vidtas av organisatörerna

1. För det första bör endast unionsmedborgare som har rösträtt för val till Europaparlamentet 
kunna organisera eller stödja ett medborgarinitiativ.

2. Det skulle vara lämpligt att organisatörerna endast är fysiska personer, i syfte att garantera 
det väsentliga i förfarandet, dvs. för att det ska förbli ett medborgarinstrument. Juridiska 
personer skulle dock ha rätt att stödja organisatörerna ekonomiskt, logistiskt etc., under 
förutsättning att stödets karaktär och kostnader anges och offentliggörs med insyn.

3. För att göra förfarandet så europeiskt som möjligt från början och stimulera till ökad debatt 
bör organisatörerna gå samman i en ”medborgarkommitté” med minst sju personer från minst 
en fjärdedel av medlemsstaterna. Därigenom kan endast frågor som rör hela EU tas upp. 
Dessutom skulle det underlätta den kommande insamlingen av underskrifter, eftersom det 
redan skulle finnas företrädare för en fjärdedel av medlemsstaterna. Så även om det kan 
tyckas vara en begränsning vid första anblicken, skulle det i själva verket underlätta resten av 
förfarandet.

4. Organisatörerna skulle vara ansvariga för att medborgarinitiativet översätts till valfria andra 
officiella EU-språk, men kommissionen ska kunna kontrollera dessa översättningar vid 
anfordran.
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5. Dessutom skulle andra alternativ kunna undersökas. Föredragandena välkomnar synpunkter 
och förslag när det gäller följande frågor: 

5.1. Skulle det vara lämpligt att kräva att organisatörerna har stöd från några direktvalda 
personer som skulle godkänna initiativet? Hur många sådana personer skulle i så fall behöva 
stödja initiativet? Bör även de komma från minst en fjärdedel av medlemsstaterna eller skulle 
det bara föra in en oönskad dos representativ demokrati i förfarandet? 

5.2. Bör vi kräva av organisatörerna att de lämnar in en deposition, som naturligtvis skulle 
återlämnas om medborgarinitiativet visar sig bli framgångsrikt?

II. Registrering av ett medborgarinitiativ

6. Först bör organisatörerna utse en företrädare till kontaktperson för EU-institutionerna under 
hela förfarandet.

7. Det ligger i organisatörernas och medborgarnas intresse att starta initiativ som har en rimlig 
chans att lyckas för att inte slösa tid och resurser på initiativ som inte kommer att godtas. 
Organisatörerna bör redan från början ange vilken rättslig grund de stöder sig på. Det skulle 
även stimulera till debatt, eftersom organisatörerna skulle bli tvungna att tänka över vad EU 
kan göra och inte kan göra. Om denna rättsliga grund visar sig vara oriktig och om en 
lämpligare rättslig grund finns, kan det organ som har ansvar för att kontrollera om 
medborgarinitiativet är godtagbart rätta till det, för att medborgarinitiativet ska kunna 
registreras och gå vidare. Därigenom skulle detta inte vara något betydande hinder för 
värdefulla initiativ men det skulle förhindra initiativ som inte har något att göra med EU:s 
behörighet.

8. Det bör vara obligatoriskt för organisatörerna att lämna detaljerade uppgifter under hela 
förfarandet om varje typ av stöd de får från fysiska eller juridiska personer, så att 
medborgarna vet vem som står bakom de initiativ som de väljer att stödja. Insyn kommer att 
vara centralt för medborgarinitiativets framgång.

III. Kontroll av huruvida ett initiativ kan godtas

9. Det skulle kunna vara lämpligt att genomföra den första kontrollen av huruvida ett initiativ 
kan godtas – med utgångspunkt i rättsliga kriterier – sedan 5 000 underskrifter har samlats in. 
Denna symboliska siffra säkerställer att det finns ett verkligt allmänt stöd. Samtidigt skulle 
det förhindra att kommissionen överbelastas, utan att organisatörerna för den skull måste satsa 
för stora resurser på förfarandet. Detta är dock endast ett förslag. Denna kontroll skulle även 
kunna göras direkt efter registreringen. I varje fall stöder föredragandena inte idén att denna 
kontroll skulle äga rum sedan 100 000 eller 300 000 underskrifter har samlats in, eftersom det 
skulle skapa stor frustration hos organisatörerna. 

10. För att undvika att kommissionen anklagas för att godta initiativ på politiska grunder 
snarare än rättsliga grunder – vilket skulle undergräva dess trovärdighet och dra hela 
förfarandet i tvivelsmål – skulle det kunna vara lämpligt att kommissionen inte är det enda 
organ som i första rummet fattar beslutet. Detta skulle undvika att kommissionen agerar både 
domare och jury och skulle även förhindra att den blir överbelastad.
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11. Det kanske skulle vara lämpligare att tillsätta en ad hoc-kommitté av sakkunniga med 
experter, forskare eller jurister, så att de är så opartiska som möjligt. Nio av dem skulle utses 
av de tre institutionerna: tre av kommissionen, tre av rådet och tre av Europaparlamentet, 
eftersom de i slutänden ska godkänna lagstiftningsförslag och det är medlemsstaterna som 
senare kommer att genomföra framtida lagstiftning. Det skulle även ingå en företrädare för 
kommissionen – kommissionsledamoten med ansvar för institutionella frågor eller dennes 
ställföreträdare – och möjligen en företrädare för rådets roterande ordförandeskap samt en 
parlamentsledamot, dvs. tio eller tolv personer. Kommissionens företrädare skulle kunna vara 
ordförande i denna kommitté.

12. Deras beslut ska grunda sig på följande kriterier:

– Den rättsliga grunden. 

– Respekten för EU:s värderingar (nämligen artikel 2 i FEUF och stadgan om de 
grundläggande rättigheterna).

– En preliminär subsidiaritetskontroll (en grundligare kontroll skulle ändå genomföras när 
en miljon underskrifter har samlats in).

Uppenbart kränkande medborgarinitiativ kan avslås, men här måste utformningen av 
kommissionens förslag förbättras.

13. Följaktligen skulle medborgarinitiativets allmänna ram kontrolleras, men detta skulle inte 
på något sätt innebära att det är en definitiv klarsignal eller att varje initiativ som samlar in 
en miljon underskrifter kommer att leda till att kommissionen utarbetar ett 
lagstiftningsförslag. Detta ska klargöras för organisatörerna.

14. Därefter är två olika scenarier möjliga:

14.1. Medborgarinitiativet förklaras vara godtagbart: det kommer att officiellt registreras och 
offentliggöras på en särskild webbplats som kommissionen gör tillgänglig.

14.2. Medborgarinitiativet är inte godtagbart: organisatörerna kan överklaga till 
kommissionen, som kommer att ha rätt att antingen bekräfta eller upphäva ad hoc-kommitténs 
beslut. Om kommissionen bekräftar beslutet kommer organisatörerna att ha rätt att överklaga 
beslutet till domstolen enligt fördragen.

IV. Insamling av underskrifter

15. Insamlingen bör ske både i pappersform och via Internet. De praktiska formerna får 
medlemsstaterna besluta om. 

16. När det gäller de personuppgifter som kommer att krävas av undertecknarna måste man 
hitta en tillfredsställande balans mellan det som är absolut nödvändigt för kontroll och det 
som skulle kunna avskräcka människor från att underteckna initiativ. Dessutom måste stor 
uppmärksamhet ägnas åt frågor kopplade till skyddet av personuppgifter.
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17. I fråga om undertecknarnas hemvist och nationalitet skulle föredragandena uppskatta om 
medlemsstaterna ger mer information om vad de kan godta för att man ska kunna bestämma 
sig för en tydligare lydelse än i kommissionens förslag.

18. Insamlingen via Internet kan genomföras genom särskilda webbplatser som utformas av 
organisatörerna, vilka måste godkännas och övervakas av behöriga myndigheter i de 
medlemsstater där de startas. En allmänt tillgänglig programvara som tas fram av 
kommissionen skulle vara välkommen. Den skulle finnas tillgänglig för organisatörerna, som 
kan välja om de vill använda den.

19. Det skulle vara lämpligt med en tolvmånadersperiod, eftersom insamlingen av 
underskrifterna inte kommer att gå varken lätt eller snabbt. En längre period skulle däremot 
kunna äventyra ”den drivande kraften”. Medborgarna tappar intresset om förfarandet tar för 
lång tid, och medborgarinitiativet skulle inte vara av betydelse längre.

V. När en miljon underskrifter har samlats in

20. Kontrollen av underskrifterna bör skötas av medlemsstaterna och genomföras inom 
tre månader. Slumpmässiga kontroller är antagligen det effektivaste sättet att hantera denna 
fråga.

21. Kommissionen kommer därefter att inleda en tvåstegsprocess som innefattar en utfrågning 
av organisatörerna:

– Ett beslut om de rättsliga aspekterna av medborgarinitiativet inom två månader.

– Ett politiskt beslut om hur kommissionen ska följa upp medborgarinitiativet. 
Kommissionens slutsatser bör därefter översändas till organisatörerna och förklaras i ett 
meddelande till rådet och Europaparlamentet, vilket offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning och på den webbplats som är knuten till medborgarinitiativet. Även detta bör 
göras inom två månader.

22. Somliga föreslår att Europaparlamentet automatiskt bör anta en resolution om varje 
medborgarinitiativ som samlar en miljon underskrifter.

VI. Slutligt beslut och olika sätt att följa upp ett medborgarinitiativ

23. Detta steg är av yttersta vikt, eftersom detta är vad som i praktiken skiljer framställningar 
från medborgarinitiativ. Om detta steg inte är tillräckligt tydligt kommer EU-medborgarna att 
vara mindre motiverade att använda denna mekanism.

VI.I. Om kommissionen beslutar att lägga fram ett förslag

24. Kommissionen bör utarbeta ett förslag inom en viss tid, som kan vara densamma för alla 
medborgarinitiativ eller beslutas från fall till fall.
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VI.II. Om kommissionen beslutar att inte lägga fram ett förslag

25. För att undvika besvikelse och se till att medborgarna känner att man har lyssnat på dem 
är det viktigt att det finns reservförfaranden i förordningen. Flera alternativ bör finnas 
tillgängliga:

25.1. För det första kan kommissionen besluta att lägga fram ett förslag som följd av ett 
medborgarinitiativ som inte har fått tillräckligt stöd men tar upp en giltig fråga.

25.2. Även rådet och Europaparlamentet kan ta upp ett icke-framgångsrikt medborgarinitiativ 
genom sin initiativrätt. Europaparlamentet skulle kunna hålla utfrågningar av organisatörerna 
(på begäran av sina utskott eller politiska grupper) och anta en resolution.

25.3. Om kriterierna i Europaparlamentets arbetsordning är uppfyllda skulle organisatörerna 
kunna göra om medborgarinitiativet till en framställning till Europaparlamentet.

25.4. Kommissionens beslut ska kunna överklagas till domstolen.

VII. Övriga bestämmelser

26. Det kan vara viktigt att bestämma att det inte ska vara möjligt att inleda ett 
medborgarinitiativ inriktat på att upphäva en nyligen antagen rättsakt.

27. När det gäller Europaparlamentets roll är föredragandena öppna för förslag om vad det bör 
eller ska kunna göra och om behovet av att faktiskt formalisera detta. 

28. De nationella parlamenten skulle troligen inte ha någon formell roll, men de skulle ha 
möjlighet att stödja och göra reklam för vilka medborgarinitiativ som helst.

29. Den roll som Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén skulle kunna 
spela kräver också ytterligare eftertanke.

30. Som i alla EU-förfaranden kommer organisatörerna att ha möjlighet att vända sig till 
ombudsmannen i fall av administrativa missförhållanden.

31. Domstolens och ombudsmannens respektive roller kan tas upp i skälen, eftersom de inte 
skulle vara annorlunda än i andra förfaranden, men att nämna dem skulle kunna göra 
förordningen lättare att förstå och mer användarvänlig.

32. För att göra förfarandet för medborgarinitiativ så användarvänligt som möjligt anser 
föredragandena att en ”Handbok för medborgarinitiativ” skulle kunna utarbetas.

33. Tidtabellen för förordningens ikraftträdande ska också diskuteras, eftersom vissa 
medlemsstater kommer att vara tvungna att vidta praktiska och rättsliga åtgärder för att kunna 
hantera medborgarinitiativ. Det skulle vara bättre att vänta tills de är redo än att kasta sig in i 
förfarandet. Medlemsstaterna kan dock redan nu börja förbereda sig på en tillämpning av 
denna förordning.

34. Eftersom instrumentet är helt nytt inom EU kommer det säkerligen att bli nödvändigt med 
en översynsklausul. Översynen kan antingen genomföras sedan ett visst antal 
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medborgarinitiativ har varit framgångsrika eller efter fem år, beroende på vad som inträffar 
först.

35. När det gäller själva lagstiftningsförfarandet skulle föredragandena och föredragandena 
från utskottet för framställningar vilja ha förberedande samtal med rådet ganska tidigt för att 
så snart som möjligt enas om gemensamma ståndpunkter och avsluta förfarandet vid första 
behandlingen, för att infria EU-medborgarnas förväntningar.


