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KORT BEGRUNDELSE

Artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union indfører en meget vigtig fornyelse i 
Unionens demokratiske virksomhed, idet den indeholder et nyt, konkret værktøj for aktivt 
medborgerskab og paneuropæisk debat:

"Et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal 
medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Europa-Kommissionen til inden for rammerne 
af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter 
borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne."

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer fastsætter 
procedurer og betingelser for, hvordan borgerinitiativer skal fungere i praksis.

Kommunikation, aktivt medborgerskab, ungdom og civilsamfundets rolle som en 
inkluderende deltagende aktør i det europæiske offentlige rum hører til de centrale 
ansvarsområder for Udvalget om Kultur og Uddannelse.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, idet den ved inddragelse af 
civilsamfundet i politikudformning og forberedelse af afgørelser styrker de offentlige 
institutioners demokratiske legitimitet samt deres arbejde og aktiviteter. Procedurerne og 
betingelserne skal imidlertid udformes så pragmatisk som muligt. Desuden bør man undgå 
komplicerede administrative procedurer, såvel på institutionsplan som på nationalt plan.
Ordførerens væsentligste betænkeligheder ved og forslag til ændringer af forslaget er 
følgende:

Da borgerinitiativet er et værktøj, som skal anvendes af netop borgerne, og da dets formål er 
at styrke det direkte demokrati, aktivt medborgerskab og unionsborgeres indflydelse på Den 
Europæiske Unions politik, bør initiativer forelægges Kommissionen af et initiativudvalg 
bestående af mindst ni unionsborgere, der kommer fra mindst ni medlemsstater. En sådan 
procedure vil sikre, at ethvert initiativ har EU-karakter helt fra begyndelsen.

Udelukkelsen af juridiske personer fra initiativudvalget indebærer, at borgerinitiativet 
beskyttes mod eventuelt at blive misbrugt af eksisterende erhvervsorganisationer, politiske 
partier og andre organisationer, som er meget stærkere end en gruppe borgere, og som har 
flere muligheder for at handle på EU-plan. Borgerinitiativet bør ikke udvikle sig til en 
valgkampagne, ligesom det heller ikke bør anvendes som værktøj for sådanne kampagner.
Politikere kan påvirke de lovgivningsmæssige beslutninger med andre midler.     

Det vil efter ordførerens opfattelse være vigtigt for en initiativtager på et tidligt tidspunkt at 
vide, hvilken slags retsakt eller foranstaltning der ville være hensigtsmæssig til opfyldelse af 
borgerinitiativets formål, såfremt initiativet skulle få tilstrækkelig opbakning. Kommissionen 
bør derfor give initiativtageren en første realistisk angivelse af relevante foranstaltninger 
allerede i forbindelse med kontrollen af, om initiativet opfylder betingelserne for at kunne 
fremsættes. Dette vil forhindre skuffelser, såfremt Kommissionen i sidste ende ikke vil 
forelægge et forslag til bindende retsakt.
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Det er heller ikke nødvendigt at udsætte kontrollen af, om initiativet opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes, indtil initiativudvalget har indsamlet et vist antal underskrifter og har 
anmodet Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet opfylder betingelserne.
For at undgå en unødvendig administrativ byrde bør Kommissionen, så snart forslaget til 
initiativ er blevet registreret, straks kontrollere, om det opfylder betingelserne for at kunne 
fremsættes.

Ordføreren ønsker at forenkle formularen til støttetilkendegivelse. For det første skal 
forordningen kun stille de krav, der er nødvendige. For så vidt angår persondata, vil det kun 
være nødvendigt at stille krav om navn, adresse, nationalitet, fødselsdag og underskrift. For 
det andet bør initiativudvalget kunne udforme sin egen formular til støttetilkendegivelse. På 
den måde vil initiativudvalget, ud over de nødvendige oplysninger der ifølge forordningen 
skal fremgå af formularen, selv kunne tilføje nogle yderligere spørgsmål eller oplysninger, 
eller f.eks. logoet for initiativet.

Af hensyn til gennemsigtigheden bør finansieringskilderne for det enkelte borgerinitiativ 
fremgå af formularen til støttetilkendegivelse. Det bør være klart for alle underskrivere, hvem 
der finansierer det pågældende initiativ.  

Ordføreren ønsker også at understrege vigtigheden af kommunikation og 
informationskampagner for at skabe øget opmærksomhed om europæiske borgerinitiativer.
Her kan de eksisterende programmer til fremme af mobilitet (så som programmet om livslang 
læring og handlingsprogrammet for unge) og aktivt medborgerskab (programmet Europa for 
Borgerne) spille en vigtig rolle. For så vidt angår indsamling af underskrifter anbefaler 
ordføreren kraftigt, at der udvikles og anvendes relevante online værktøjer, som er let 
tilgængelige i hele Den Europæiske Union.

Ordføreren vil også gerne give Kommissionens repræsentationer og Parlamentets 
informationskontorer i medlemsstaterne samt Kommissionens informationsnet, så som 
Europe Direct og Borgernes Vejviserservice til opgave permanent at give borgerne alle 
nødvendige oplysninger om borgerinitiativer.

Ordføreren mener, at minimumsalderen for underskrivere bør være 16 år i stedet for 18 år.
Aktivt medborgerskab, social inddragelse af og solidaritet med unge er afgørende for 
fremtidens Europa. Retligt set bliver unge myndige, når de fylder 18. Selvom borgerinitiativet 
ikke har nogen direkte virkning, kan det skabe en tværeuropæisk debat, og endelig kan det 
sætte mere skub i lovgivningsmæssige beslutninger. Desuden vil det, hvis minimumsalderen 
knyttes til nationale alderskrav for stemmeret, sandsynligvis skabe uligheder på grund af 
forskellige nationale alderskrav.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  (3a) Det er nødvendigt at organisere 
effektive pr-kampagner for at øge 
opmærksomheden omkring det 
europæiske borgerinitiativ, fremme 
dialogen med civilsamfundet og opbygge 
et egentligt europæisk offentligt rum. I 
den forbindelse spiller 
kommunikationsvirksomhed og 
informationskampagner en vigtig rolle. 
Kommissionen bør derfor overveje at 
anvende de allerede eksisterende 
programmer til fremme af mobilitet og 
aktivt medborgerskab og de nye former 
for kommunikation, såsom sociale 
netværk, der fremmer offentlig debat.

Begrundelse

Det er yderst vigtigt med en effektiv kommunikation om borgerinitiativet. Her kan de allerede 
eksisterende programmer til fremme af mobilitet (såsom programmet for livslang læring og 
programmet Aktive unge) og aktivt medborgerskab (Europa for Borgerne-programmet) samt 
det europæiske år for frivilligt arbejde (2011) være nyttige. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Europa-Kommissionens 
repræsentationer og Europa-Parlamentets 
informationskontorer i medlemsstaterne 
bør sammen med Kommissionens 
informationsnet spille en permanent rolle 
med hensyn til at give borgerne alle 
nødvendige oplysninger om 
borgerinitiativet.

Ændringsforslag 3
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Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Borgerne bør have adgang til borgerinitiativet, hvorfor tærsklen for støtte ikke bør sættes for 
højt. Hvis et borgerinitiativ støttes af en fjerdedel af medlemsstaterne (dvs. 7 ud af de i alt 27 
nuværende medlemsstater), er dette et fuldt tilstrækkeligt udtryk for en fælles EU-interesse. 
Samtidig er det i tråd med andre traktatbestemmelser, såsom EUF-traktatens artikel 76.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en 
minimumsalder for, hvornår borgerne kan 
støtte et borgerinitiativ. Den bør være 16 
år.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre sammenhæng og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
forslagene til borgerinitiativer bør det være 
obligatorisk at registrere sådanne initiativer 
på et websted, som Kommissionen stiller 
til rådighed forud for indsamlingen af de 

(8) For at sikre sammenhæng og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
forslagene til borgerinitiativer bør det være 
obligatorisk at registrere sådanne initiativer 
på et websted, som Kommissionen stiller 
til rådighed forud for indsamlingen af de 



AD\835842DA.doc 7/21 PE445.900v02-00

DA

nødvendige støttetilkendegivelse fra 
borgerne; forslag, der er krænkende eller 
useriøse, bør ikke registreres, og 
Kommissionen bør afvise at registrere 
forslag, som tydeligvis er i strid med EU's 
værdier. Kommissionen bør varetage
registreringen i overensstemmelse med de 
almindelige principper om god 
forvaltningsskik.

nødvendige støttetilkendegivelse fra 
borgerne. På dette websted bør der gives 
en detaljeret redegørelse for de formelle 
og retlige betingelser, der skal være 
opfyldt, for at et initiativ kan fremsættes. 
Det vil utvivlsomt tjene et pædagogisk 
formål og give borgerne mulighed for at 
få deres demokratiske stemme hørt. 
Forslag, der er krænkende eller useriøse, 
bør ikke registreres, og Kommissionen bør 
afvise at registrere forslag, som tydeligvis 
er i strid med EU's værdier. Kommissionen 
bør varetage registreringen i 
overensstemmelse med de almindelige 
principper om god forvaltningsskik.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Det bør fastsættes, at 
støttetilkendegivelser kan indsamles i 
papirform og online. For at forenkle 
proceduren og gøre den mere tilgængelig 
bør der dog tilskyndes til 
onlineindsamling. I forbindelse med 
onlineindsamlingssystemer bør der være 
truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger 
for bl.a. at sikre, at personen kan 
identificeres, og at oplysningerne kan 
lagres sikkert. Borgernes tillid til 
borgerinitiativordningen er en af 
hovedforudsætningerne for dens succes.
Til det formål bør det kræves, at 
Kommissionen fastsætter detaljerede 
tekniske specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer for at lette 
processen. Kommissionen bør frit stille 
sikre værktøjer til rådighed, som muliggør 
onlineindsamling af underskrifter uden at 
bringe privatlivets fred i fare.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen på et tilstrækkeligt tidligt 
tidspunkt træffer afgørelse om, hvorvidt 
forslag til initiativer opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes. Initiativtageren 
bør derfor anmode om en afgørelse 
herom, når der er indsamlet 
300 000 støttetilkendegivelser til et forslag 
til initiativ fra underskrivere fra mindst 
tre medlemsstater.

(13) Det er hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen træffer afgørelse om, 
hvorvidt forslag til initiativer opfylder 
betingelserne for at kunne fremsættes,
inden der indsamles underskrifter. 
Kommissionen bør umiddelbart efter, at 
forslaget til initiativ er blevet registreret, 
undersøge, om det opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Det bør bestemmes, at når 
borgerinitiativet har modtaget det 
nødvendige antal støttetilkendegivelser fra 
underskrivere, og det anses for at opfylde 
betingelserne, skal den enkelte 
medlemsstat være ansvarlig for at 
kontrollere og attestere de 
støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra 
borgere i den pågældende medlemsstat. I 
forbindelse med 
onlineunderskriftindsamlinger er der ud 
over den tekniske kontrol brug for en 
supplerende kontrol af underskrifternes 
gyldighed. Af hensyn til at begrænse den 
administrative byrde for medlemsstaterne 
bør de inden tre måneder gennemføre 
denne kontrol på grundlag af relevante 
undersøgelser og udstede et dokument, der 
bekræfter antallet af gyldige indkomne 
støttetilkendegivelser.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Undersøgelsen af, om borgerinitiativet er blevet en succes, bør foretages efter en periode, der 
er lang nok til at sikre, at gennemførelsesprocessen er helt afsluttet, og samtidig kort nok til at 
sikre, at undersøgelsen ikke foretages for lang tid efter behovet for at vurdere, om der er sket 
en effektiv opfyldelse af formålene med initiativet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. "initiativudvalg": en gruppe, der består 
af mindst syv unionsborgere, hver især fra 
forskellige medlemsstater, og er ansvarlig 
for forberedelsen og indgivelsen af et 
borgerinitiativ til Kommissionen.

(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
tekniske rettelser i hele teksten.)

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et initiativudvalgs medlemmer skal 
være unionsborgere, der har opnået 
alderen for valgret til Europa-Parlamentet, 
og som ikke er medlemmer af Europa-
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Parlamentet. Parlamentet.

Begrundelse

Udelukkelsen af juridiske personer fra initiativudvalget indebærer, at borgerinitiativet 
beskyttes mod eventuelt at blive misbrugt af eksisterende erhvervsorganisationer, politiske 
partier og andre organisationer, som er meget stærkere end en gruppe borgere, og som har 
flere muligheder for at handle på EU-plan. Borgerinitiativet bør ikke udvikle sig til en 
valgkampagne, ligesom det heller ikke bør anvendes som værktøj for sådanne kampagner. 
Politikere og navnlig parlamentsmedlemmer kan påvirke de lovgivningsmæssige beslutninger 
med andre midler. Det bør understreges, at medlemmer af Europa-Parlamentet vil have 
mulighed for at undersøge det enkelte initiativ efter meddelelsen fra Europa-Kommissionen.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når initiativtageren er en juridisk person 
eller en organisation, skal den 
pågældende være etableret i en 
medlemsstat. Organisationer, der ikke 
anses for at være en juridisk person i 
henhold til gældende national ret, skal 
have repræsentanter, der har beføjelser til 
at påtage sig juridiske forpligtelser på 
deres vegne og kan drages til ansvar.

udgår

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være unionsborgere og 
mindst 16 år gamle.
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Begrundelse

Hvis minimumsalderen knyttes til nationale aldersgrænser for valgret, vil det let kunne skabe 
uligheder, da valgretsalderen i Østrig er 16 år, mens den i andre medlemsstater er 18 år. Det 
vil være formålstjenligt at nedsætte og dermed harmonisere minimumsalderen for 
underskrivere, således at alle borgere behandles ens, og således at de unge engageres i 
udformningen af EU-politikken og i civilsamfundsdialogen.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Inden initiativtageren fra 
Kommissionen modtager en afgørelse om, 
hvorvidt forslaget til initiativ opfylder 
betingelserne for at kunne fremsættes, og 
inden indsamlingen af 
støttetilkendegivelser fra underskrivere af 
forslaget til borgerinitiativ, skal 
initiativtageren lade initiativet registrere i 
Kommissionen og indgive de oplysninger, 
der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende 
emne og formål samt kilder til finansiering 
og støtte til forslaget til borgerinitiativ.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen afslår at registrere 
forslag til borgerinitiativer, som er 
åbenbart i strid med EU's værdier.
Kommissionens afgørelser om afvisning 
begrundes og offentliggøres på behørig 
vis.

Begrundelse

Gennemsigtighed vil utvivlsomt vise sig at have en pædagogisk virkning og således forhindre, 
at der sker en mangedobling af initiativer, der enten ikke opfylder betingelserne for at kunne 
fremsættes eller er latterlige.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Et forslag til borgerinitiativ, der er blevet 
registreret, offentliggøres i registret. Når 
registreringen er foretaget, skal 
Kommissionen undersøge om forslaget til 
borgerinitiativ opfylder betingelserne for 
at kunne fremsættes, jf. artikel 8.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at udsætte kontrollen af, om forslaget til initiativ opfylder 
betingelserne for at kunne fremsættes, indtil initiativudvalget har indsamlet et vist antal 
underskrifter og har anmodet Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet 
opfylder betingelserne for fremsættelse. For at undgå en unødvendig administrativ byrde bør 
Kommissionen, så snart forslaget til initiativ er blevet registreret, straks kontrollere, om det 
opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Alle registrerede initiativer gives et
registreringsnummer.
Kommissionens database til lagring af 
registrerede initiativer giver adgang til en 
ugentlig indikator for, hvilket trin et givet 
initiativ har nået.

Begrundelse

Dette vil holde borgerne ajourført med hensyn til situationen for de forskellige 
borgerinitiativer.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Initiativtageren er ansvarlig for 
indsamlingen af de nødvendige 
støttetilkendegivelser fra underskrivere af 
et forslag til borgerinitiativ, der er blevet 
registreret i overensstemmelse med 
artikel 4.

1. Det påhviler initiativtageren at indsamle
de nødvendige støttetilkendegivelser fra 
underskrivere af et forslag til 
borgerinitiativ, der er blevet registreret i 
overensstemmelse med artikel 4, og som 
ifølge en afgørelse opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun støttetilkendegivelsesformularer, der 
er i overensstemmelse med modellen i 
bilag III, kan bruges hertil. Initiativtageren 
udfylder formularerne som anført i 
bilag III, inden indsamlingen af 
støttetilkendegivelser fra underskrivere 
påbegyndes. Oplysningerne på 
formularerne skal svare til oplysningerne i 
registret. 

Kun støttetilkendegivelsesformularer, der 
indeholder de oplysninger, som ifølge 
eksemplet i bilag III skal afgives, kan 
bruges hertil. Initiativtageren udfylder 
formularerne som anført i bilag III, inden 
indsamlingen af støttetilkendegivelser fra 
underskrivere påbegyndes. Oplysningerne 
på formularerne skal svare til 
oplysningerne i registret.

Begrundelse

Det er ikke meningen, at initiativtagerne kun kan anvende en bestemt formular. De skal 
derimod have mulighed for at anvende deres egne formularer, idet de dog skal indeholde de 
oplysninger, der fremgår af Kommissionens model. 

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

indsamles efter datoen for afgørelsen om, 
at betingelserne for fremsættelse af 
forslaget til initiativ er opfyldt, og inden en 
frist på højst 12 måneder.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) systemet kan generere individuelle 
støttetilkendegivelser i en form, der er i 
overensstemmelse med modellen i 
bilag III, for derved at gøre det muligt for 
medlemsstaterne at foretage kontrol, 
jf. artikel 9, stk. 2.

d) systemet kan generere individuelle 
støttetilkendegivelser i en form, der 
indeholder de oplysninger, som ifølge 
eksemplet i bilag III skal afgives, for 
derved at gøre det muligt for 
medlemsstaterne at foretage kontrol, 
jf. artikel 9, stk. 2.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at sikre, at ordningen med 
borgerinitiativer er brugervenlig og ikke 
giver anledning til unødige bekymringer 
med hensyn til databeskyttelse, skal ingen 
underskriver anmodes om at oplyse 
nummeret på sit identitetskort.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden 12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse vedtager 
Kommissionen tekniske specifikationer til 
gennemførelse af stk. 4, jf. 

5. Inden 6 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse vedtager 
Kommissionen tekniske specifikationer til 
gennemførelse af stk. 4, jf. 
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forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2. forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.
Kommissionen stiller sikre værktøjer til 
rådighed, som muliggør onlineindsamling 
af underskrifter uden at bringe 
privatlivets fred i fare.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, hvor de ifølge 
støttetilkendegivelsen har deres adresse.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når initiativtageren har indsamlet 
300 000 støttetilkendegivelser, jf. artikel 5, 
fra underskrivere fra mindst tre 
medlemsstater, indgiver den pågældende 
en anmodning til Kommissionen om at 
træffe afgørelse om, hvorvidt forslaget til
borgerinitiativ opfylder betingelserne for 
at kunne fremsættes. Med henblik herpå 
anvender initiativtageren formularen i 
bilag V.

1. Når borgerinitiativet er blevet 
registreret, undersøger Kommissionen
straks om forslaget til initiativ opfylder 
betingelserne for at kunne fremsættes.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at udsætte kontrollen af, om forslaget til initiativ opfylder 
betingelserne for at kunne fremsættes, indtil initiativudvalget har indsamlet et vist antal 
underskrifter og har anmodet Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet 
opfylder betingelserne for fremsættelse. For at undgå en unødvendig administrativ byrde bør 
Kommissionen, så snart forslaget til initiativ er blevet registreret, straks kontrollere, om det 
opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 omhandlede afgørelse 
meddeles initiativtageren til det 
pågældende forslag og offentliggøres.

3. Den i stk. 2 omhandlede afgørelse 
meddeles initiativtageren til det 
pågældende forslag og offentliggøres. Det 
skal af afgørelsen fremgå, hvilken retsakt 
eller foranstaltning Kommissionen anser 
for hensigtsmæssig til opfyldelse af 
borgerinitiativets formål, såfremt 
initiativet skulle få tilstrækkelig 
opbakning.

Begrundelse

Det vil efter ordførerens opfattelse være vigtigt for et initiativudvalg på et tidligt tidspunkt at 
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vide, hvilken slags retsakt eller foranstaltning der ville være hensigtsmæssig til opfyldelse af 
borgerinitiativets formål, såfremt initiativet skulle få tilstrækkelig opbakning. Kommissionen 
bør derfor give initiativtageren en første realistisk angivelse af relevante foranstaltninger 
allerede i forbindelse med kontrollen af, om initiativet opfylder betingelserne for at kunne 
fremsættes. 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når initiativtageren har indsamlet de 
nødvendige støttetilkendegivelser fra 
underskriverne, jf. artikel 5 og 7, og 
Kommissionen har besluttet, at forslaget 
til borgerinitiativ opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes, jf. artikel 8,
fremsender initiativtageren 
støttetilkendegivelserne i papirform eller 
elektronisk form til de relevante 
kompetente myndigheder, der er omhandlet 
i artikel 14 til kontrol og attestering. Med 
henblik herpå anvender initiativtageren 
formularen i bilag VI.

1. Når initiativtageren har indsamlet de 
nødvendige støttetilkendegivelser fra 
underskriverne, jf. artikel 5 og 7, 
fremsender initiativtageren 
støttetilkendegivelserne i papirform eller 
elektronisk form til de relevante 
kompetente myndigheder, der er omhandlet 
i artikel 14 til kontrol og attestering Med 
henblik herpå anvender initiativtageren 
formularen i bilag VI.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Initiativudvalget destruerer alle 
støttetilkendegivelser til borgerinitiativet 
og kopier heraf senest én måned efter
offentliggørelsen af Europa-
Kommissionens meddelelse, jf. artikel 11, 
stk. 2.
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Begrundelse

Destrueringen af alle støttetilkendegivelser bør ske efter offentliggørelsen af Europa-
Kommissionens meddelelse. Initiativudvalget bør have mulighed for at underrette alle 
underskrivere om Europa-Kommissionens meddelelse om et givet borgerinitiativ. Det er 
særdeles vigtigt for hele processen, at borgerne underrettes om opfølgningen af det forslag, 
de har støttet.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af 
artikel 6, stk. 5, bistås Kommissionen af et 
udvalg.

1. Med henblik på gennemførelsen af 
artikel 6, stk. 5, bistås Kommissionen af et
uafhængigt udvalg, der er i besiddelse af 
den fornødne tekniske ekspertise.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Revisionen bør ske på et tidligere tidspunkt. To år forekommer at være tilstrækkelig lang tid 
til, at de første initiativer kan vurderes.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Initiativtagerens fulde navn, postadresse 
og e-mail-adresse eller, hvis denne er en 

5. Det fulde navn, postadresse og e-mail-
adresse for de enkelte medlemmer af
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juridisk enhed eller organisation, dennes 
retlige repræsentants fulde navn, 
postadresse og e-mail-adresse

initiativudvalget

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag III – rubrik 2 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  4a. Finansieringskilder*:

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør finansieringskilderne for det enkelte borgerinitiativ 
fremgå af formularen til støttetilkendegivelse. Det bør være klart for alle underskrivere, hvem 
der finansierer det pågældende initiativ.  

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag III – rubrik 3 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fødselsdato og -sted*: 4. Fødselsdato:

Fødselsdato: Sted og land:

Begrundelse

Der er ikke behov for oplysninger om fødselssted. Ordføreren foreslår dette slettet for at 
forenkle formularen.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag III – rubrik 3 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Personligt identifikationsnummer*: udgår
Type 
identifikationsnummer/identifikationsdok
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ument*:
Nationalt identitetskort: Pas: Social 
sikring:
Medlemsstat, der udstedte 
identifikationsnummeret/identifikationsdo
kumentet*:

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag V

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Initiativtagerens fulde navn, postadresse 
og e-mail-adresse eller, hvis denne er en 
juridisk enhed eller organisation, dennes 
retlige repræsentants fulde navn, 
postadresse og e-mail-adresse.

6. Det fulde navn, postadresse og e-mail-
adresse for de enkelte medlemmer af 
initiativudvalget.
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