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KORTFATTAD MOTIVERING

I artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen införs en viktig innovation i unionens 
demokratiska funktion då ett nytt konkret verktyg för medborgarnas samhällsengagemang och 
för en alleuropeisk debatt tillhandahålls: 

”Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från 
ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen 
att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa 
medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.” 

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet fastställer 
förfaranden och villkor för hur medborgarinitiativet ska fungera i praktiken.  

Kommunikation, aktivt medborgarskap, ungdom och det civila samhällets roll som fullständig 
medlem i det europeiska offentliga rummet hör till de huvudsakliga ansvarsområdena för 
utskottet för kultur och utbildning. 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Involveringen av det civila samhället i 
utformningen av politik och förberedandet av beslut stärker de offentliga institutionernas 
demokratiska legitimitet, också med avseende på deras arbete och verksamhet. Förfaranden 
och villkor bör emellertid utformas på ett så pragmatiskt sätt som möjligt. Dessutom bör 
komplicerade administrativa förfaranden, både på institutionell och nationell nivå, undvikas. 
Föredragandens huvudbry och förslag till ändringar framgår av följande:

Eftersom medborgarinitiativet är ett verktyg som bör användas av medborgarna själva, och 
eftersom dess mål är att stärka direkt demokrati, aktivt medborgarskap och de europeiska 
medborgarnas inflytande över Europeiska unionens politik, bör initiativet lämnas in till 
kommissionen av en organisationskommitté som består av minst nio EU-medborgare från 
minst nio medlemsstater. Ett sådant förfarande kommer att garantera att varje initiativ från 
första början har en europeisk karaktär. 

Det faktum att juridiska personer utesluts från organisationskommittén kommer att skydda 
medborgarinitiativet mot eventuellt missbruk från befintliga företagsorganisationer, politiska 
partier och andra organisationer som är mycket starkare än en grupp medborgare och som har 
större möjligheter att verka på europeisk nivå än vad en sådan har. Medborgarinitiativen bör 
inte utvecklas till valkampanjer och de bör inte heller användas som verktyg för kampanjer av 
det slaget. Politiker har tillgång till andra verktyg för att påverka lagstiftningsbeslut.     

Föredraganden anser att det vore viktigt för en organisatör att i ett så tidigt skede som möjligt 
få veta vilken typ av rättsakt eller åtgärd som vore lämplig för att medborgarinitiativets mål 
ska kunna uppnås, om initiativet har framgång. Kommissionen bör därför, redan i samband 
med kontrollen av huruvida initiativet kan godtas, ge organisatören en preliminär, realistisk 
indikation om vilka åtgärder som är lämpliga. På det sättet kunde man undvika besvikelse om 
kommissionen sist och slutligen inte skulle föreslå en bindande akt. 
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Det är dessutom inte nödvändigt att vänta med kontrollen av huruvida initiativet kan godtas 
tills organisationskommittén samlat ett visst antal underskrifter och lämnat in en begäran till 
kommissionen om godtagande av det föreslagna medborgarinitiativet. För att förekomma 
onödig administrativ börda bör kommissionen omedelbart efter registreringen granska 
huruvida det föreslagna initiativet kan godtas. 

Föredraganden önskar förenkla stödförklaringsformuläret. För det första bör man i 
förordningen enbart ställa nödvändiga krav. När det gäller personuppgifter bör dessa 
nödvändiga krav endast omfatta namn, adress, medborgarskap, födelsedatum och underskrift. 
För det andra bör organisationskommittén ha möjlighet att utarbeta ett eget 
stödförklaringsformulär. Organisationskommittén skulle på det här sättet, utöver de 
nödvändiga krav som anges i förordningen, kunna lägga till vissa kompletterande frågor och 
upplysningar, eller till exempel lägga till initiativets logotyp. 

För att garantera insyn bör varje medborgarinitiativs finansieringskällor anges i 
stödförklaringsformuläret. Alla undertecknare bör ha klart för sig vem det är som finansierar 
initiativet i fråga.  

Föredraganden vill också betona vikten av kommunikationsverksamhet och 
informationskampanjer som sprider kännedom om det europeiska medborgarinitiativet. I detta 
sammanhang kan befintliga program som främjar mobilitet (till exempel programmen 
Livslångt lärande och Aktiv ungdom) och aktivt medborgarskap (programmet ”Ett Europa för 
medborgarna”) spela en viktig roll. När det gäller insamlingen av underskrifter 
rekommenderar föredraganden med eftertryck att man utvecklar och använder sig av lämpliga 
Internetverktyg som man på ett enkelt sätt kan komma åt runtom i Europeiska unionen. 

Föredraganden vill också ge kommissionens representationer och parlamentets 
informationskontor i medlemsstaterna samt kommissionens informationsnätverk, till exempel 
Europa Direkt och Rådgivningstjänsten, en permanent roll när det gäller att se till att 
medborgarna får nödvändig information om medborgarinitiativet. 

Föredraganden anser att minimiåldern för att underteckna ett initiativ i stället för 18 bör vara 
16 år. Aktivt medborgarskap, social integration och unga människors solidaritet är av 
avgörande betydelse för det framtida Europa. Juridiskt sett blir unga människor myndiga när 
de fyller 18 år. Trots det faktum att medborgarinitiativet inte har något direkt inflytande så 
kan det skapa en europeisk debatt över gränserna och till slut bli ett dynamiskt incitament för 
lagstiftningsbeslut. En sammankoppling av minimiåldern med nationell rösträttsålder skulle 
dessutom antagligen ge upphov till ojämlikhet på grund av skillnader i de nationella kraven.  

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det är nödvändigt att organisera 
effektiva reklamkampanjer för att sprida 
kännedom om det europeiska 
medborgarinitiativet, främja 
medborgardialog och skapa ett genuint 
europeiskt offentligt rum. I detta 
sammanhang spelar kommunikation och 
informationskampanjer en viktig roll. 
Kommissionen bör därför överväga att 
använda de befintliga programmen som 
främjar rörlighet och aktivt 
medborgarskap samt nya 
kommunikationsformer, till exempel 
sociala nätverk som främjar offentlig 
diskussion.

Motivering

Effektiv kommunikation om medborgarinitiativet är av avgörande betydelse. I detta 
sammanhang kan befintliga program som främjar mobilitet (till exempel programmen 
”Livslångt lärande” och ”Aktiv ungdom”) och aktivt medborgarskap (programmet 
”Ett Europa för medborgarna”) samt ”Europeiska året för volontärarbete 2011” vara 
användbara.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Kommissionens representationer och 
parlamentets informationskontor i 
medlemsstaterna bör tillsammans med 
kommissionens informationsnätverk ha 
en stadigvarande roll när det gäller att 
förse medborgarna med nödvändig 
information om medborgarinitiativet.
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Ändringsförslag 3

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.

Motivering

Medborgarinitiativet bör vara tillgängligt för medborgarna och därför bör gränsen för att det 
ska kunna bildas inte vara alltför hög. Kravet på en fjärdedel av medlemsstaterna (dvs. 7 av 
nuvarande 27 medlemsstater) är för detta ändamål fullt tillräckligt för att uttrycka 
ett gemensamt unionsintresse. Dessutom är detta i linje med andra bestämmelser i fördragen, 
t.ex. artikel 76 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 4

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 16 år.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att garantera att de 
medborgarinitiativ som föreslås 
kännetecknas av samstämmighet och insyn 

(8) För att garantera att de 
medborgarinitiativ som föreslås 
kännetecknas av samstämmighet och insyn 
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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.

bör det vara obligatoriskt att registrera 
sådana initiativ på en webbplats som 
kommissionen gör tillgänglig innan de 
nödvändiga stödförklaringarna från 
medborgarna samlas in. Denna webbplats 
bör ge detaljerade förklaringar om de 
formella och juridiska kraven för ett 
framgångsrikt initiativ. Den skulle utan 
tvekan utgöra ett pedagogiskt verktyg som 
gör det möjligt för medborgarna att göra 
sin demokratiska röst hörd. 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.

Ändringsförslag 6

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. För 
att förenkla förfarandet och förbättra 
tillgången till det bör man emellertid 
verka för insamling via Internet.
Systemen för insamling via Internet bör ha 
lämpliga säkerhetsfunktioner som bland 
annat garanterar att personer kan 
identifieras och att uppgifter lagras på ett 
säkert sätt. Medborgarnas förtroende för 
systemet för medborgarinitiativ kommer 
att utgöra ett av de viktigaste inslagen när 
det gäller att göra systemet framgångsrikt.
Därför bör kommissionen åläggas att 
fastställa detaljerade tekniska 
specifikationer för system för insamling via 
Internet, i syfte att underlätta processen.
Kommissionen bör fritt tillhandahålla 
säkra verktyg som möjliggör insamling av 
underskrifter via Internet på ett sätt som 
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inte hotar den personliga integriteten.

Motivering

I en union med 27 medlemsstater utgör effektiv kommunikation en konstant utmaning som 
kräver både utveckling och användning av Internetbaserade system som det ska vara enkelt 
att få tillgång till runtom i EU. Dessutom är insamlingssystem på Internet ett mer ekologiskt 
alternativ än vad de traditionella metoderna är.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Kommissionen bör i ett tillräckligt 
tidigt skede avgöra om ett föreslaget 
initiativ kan godtas. Organisatören bör 
därför begära ett sådant avgörande efter 
det att 300 000 stödförklaringar för det 
föreslagna initiativet har samlats in från 
undertecknare från minst 
tre medlemsstater.

(13) Kommissionen bör avgöra om ett 
föreslaget initiativ kan godtas innan 
underteckningarna samlas in. 
Kommissionen bör granska huruvida ett 
initiativ kan godtas omedelbart efter att 
det registrerats.

Ändringsförslag 8

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. Vid insamling av 
underskrifter via Internet behövs det, 
utöver den tekniska kontrollen, en extra 
kontroll av underskrifternas giltighet.
Med tanke på behovet av att begränsa den 
administrativa bördan för medlemsstaterna 
bör de utföra denna kontroll inom 
tre månader på grundval av lämpliga 



AD\835842SV.doc 9/21 PE445.900v02-00

SV

undersökningar och utfärda ett dokument 
som bestyrker det antal giltiga 
stödförklaringar som mottagits.

Ändringsförslag 9

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 två år
efter dess ikraftträdande.

Motivering

Granskningen av huruvida initiativet varit framgångsrikt bör ske inom en frist som är 
tillräckligt lång för att genomförandet ska kunna slutföras men samtidigt kort nog för att inte 
alltför lång tid ska ha förflutit efter det att behovet uppstår att bedöma de mål som initiativet 
uppnått.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 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. organisationskommitté: en grupp 
bestående av minst 
sju unionsmedborgare, var och en från 
olika medlemsstater, som ansvarar för att 
utarbeta eller lämna in ett 
medborgarinitiativ till kommissionen.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Organisationskommitténs medlemmar
ska vara unionsmedborgare, ha uppnått 
rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet och vid den aktuella 
tidpunkten inte verka som ledamöter av 
Europaparlamentet.

Motivering

Excluding legal persons from the organising committee will protect the citizens' initiative 
from the possible abuse of existing business organisations, political parties and other 
organisations which are much stronger then a group of citizens and have more possibilities to 
act on the EU level. The citizens´ initiatives should not develop into election campaigns nor 
should they be used as a tool for such campaigns. Politicians and especially MEPs have other 
tools to influence legislative decisions. It is worth to underline that Members of the European 
Parliament will have a chance to examine each initiative after the communication from the 
European Commission.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om organisatören är en juridisk person 
eller en organisation ska denna vara 
etablerad i en medlemsstat. En 
organisation som inte är en juridisk 
person i enlighet med nationell 
lagstiftning ska företrädas av personer 
som har befogenhet att ingå rättsliga 
förpliktelser på deras vägnar och som 
omfattas av ansvarsskyldighet.

utgår

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 

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

undertecknaren vara unionsmedborgare 
och ha fyllt 16 år.

Motivering

Att koppla samman minimiåldern med den nationella rösträttsåldern skulle antagligen leda 
till ojämlikhet, eftersom rösträttsåldern i Österrike är 16 år medan den i de övriga 
medlemsstaterna är 18 år. Att sänka och därigenom harmonisera minimiåldern för rösträtt 
med minimiåldern för att underteckna ett initiativ är att rekommendera. På det sättet 
behandlas alla medborgare likadant och unga människor engageras i EU:s politiska 
verksamhet och medborgardialog.

Ändringsförslag 14

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 organisatören mottar ett beslut 
från kommissionen om huruvida 
medborgarinitiativet kan godtas och
inleder insamlingen av stödförklaringar 
från undertecknare av ett föreslaget 
medborgarinitiativ måste denne 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.

Ändringsförslag 15

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.
Kommissionens beslut om avslag ska 
vederbörligen motiveras och 
offentliggöras. 

Motivering
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En sådan öppenhet skulle utan tvekan vara av pedagogiskt värde för att undvika att otillåtliga 
eller befängda initiativ upprepas.

Ändringsförslag 16

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 offentliggöras i 
registret. När registreringen är avslutad 
ska kommissionen granska huruvida det 
föreslagna medborgarinitiativet kan 
godtas i enlighet med artikel 8.

Motivering

Det är inte nödvändigt att vänta med kontrollen av huruvida initiativet kan godtas tills 
organisationskommittén samlat ett visst antal underskrifter och lämnat in en begäran till 
kommissionen om beslut om godtagande av medborgarinitiativet. För att förekomma onödig 
administrativ börda bör kommissionen omedelbart och utan dröjsmål efter registreringen 
granska huruvida det föreslagna initiativet kan godtas. 

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla registrerade initiativ ska ges 
ett referensnummer.
Kommissionens databas för lagring av 
registrerade initiativ bör på veckobasis 
innehålla en angivelse om vilken fas de 
olika initiativen befinner sig i.

Motivering

Detta kommer att innebära att medborgarna förses med uppdaterad information om det 
aktuella läget vad avser de olika medborgarinitiativen.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Organisatören ansvarar för insamlingen 
av de nödvändiga stödförklaringarna från 
undertecknare av ett föreslaget 
medborgarinitiativ som har registrerats i 
enlighet med artikel 4.

1. Organisatören ansvarar för insamlingen 
av de nödvändiga stödförklaringarna från 
undertecknare av ett föreslaget 
medborgarinitiativ som har registrerats i 
enlighet med artikel 4 och om vilket 
ett positivt beslut om godtagande har 
fattats.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast stödförklaringar som 
överensstämmer med mallen i bilaga III 
får användas i detta syfte. Organisatören 
ska fylla i formulären i enlighet med 
bilaga III innan insamlingen av 
stödförklaringar från undertecknarna 
påbörjas. Informationen i formulären ska 
motsvara informationen i registret. 

Endast stödförklaringsformulär som 
innehåller den information som krävs i  
exemplet som anges i bilaga III får 
användas för detta ändamål. Organisatören 
ska fylla i formulären i enlighet med 
bilaga III innan insamlingen av 
stödförklaringar från undertecknarna 
påbörjas. Informationen i formulären ska 
motsvara informationen i registret.

Motivering

Avsikten är inte att låsa organisatörerna vid ett visst formulär, utan att ge dem möjlighet att 
använda egna formulär och samtidigt tillhandahålla den information som krävs i den mall 
som kommissionen presenterat.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

den dag då det positiva beslutet fattats om 
godtagande av det föreslagna initiativet 
och senast 12 månader efter denna dag.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d. Systemet ska kunna generera 
individuella stödförklaringar i ett format 
som överensstämmer med mallen i bilaga 
III, för att medlemsstaterna ska kunna 
utföra kontroller i enlighet med artikel 9.2.

d. Systemet ska kunna generera 
individuella stödförklaringar i ett format 
som innehåller den information som 
krävs i exemplet som anges i bilaga III, för 
att medlemsstaterna ska kunna utföra 
kontroller i enlighet med artikel 9.2.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att göra systemet för 
medborgarinitiativ användarvänligt och 
inte i onödan ge upphov till oro rörande 
dataskyddet ska man inte begära att 
undertecknarna uppger personnummer.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom 12 månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska kommissionen 
anta tekniska specifikationer för 
genomförandet av stycke 4 i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet i artikel 19.2.

5. Inom en månad efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska kommissionen 
anta tekniska specifikationer för 
genomförandet av stycke 4 i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet i artikel 19.2.
Kommissionen ska tillhandahålla säkra 
verktyg som möjliggör insamling av 



AD\835842SV.doc 15/21 PE445.900v02-00

SV

underskrifter via Internet på ett sätt som 
inte hotar den personliga integriteten.

Ändringsförslag 24

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.

Ändringsförslag 25

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.

Ändringsförslag 26

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 i vilken de är bosatta 
enligt deras stödförklaring.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1



PE445.900v02-00 16/21 AD\835842SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter att ha samlat in 300 000 
stödförklaringar från undertecknare från 
åtminstone tre medlemsstater i enlighet 
med artikel 5 ska organisatören uppmana
kommissionen att fatta beslut om huruvida 
det föreslagna medborgarinitiativet kan 
godtas. För detta ändamål ska 
initiativtagaren använda formuläret i 
bilaga V.

1. Efter att medborgarinitiativet har 
registrerats ska kommissionen utan 
dröjsmål granska huruvida det föreslagna 
medborgarinitiativet kan godtas. 

Motivering

Det är inte nödvändigt att vänta med kontrollen av huruvida initiativet kan godtas till det att 
organisationskommittén samlat ett visst antal underskrifter och lämnat in en begäran till 
kommissionen om beslut om godtagande av medborgarinitiativet. För att förekomma onödig 
administrativ börda bör kommissionen omedelbart och utan dröjsmål efter registreringen 
granska huruvida det föreslagna initiativet kan godtas.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det beslut som avses i punkt 2 ska 
meddelas organisatören av det föreslagna 
medborgarinitiativet och offentliggöras.

3. Det beslut som avses i punkt 2 ska 
meddelas organisatören av det föreslagna 
medborgarinitiativet och offentliggöras. Av 
beslutet ska det framgå vilken rättsakt 
eller åtgärd som kommissionen anser vara 
lämplig för att förverkliga 
målsättningarna i medborgarinitiativet 
om initiativet är framgångsrikt.

Motivering

Det är viktigt för en organisationskommitté att i ett så tidigt skede som möjligt få veta vilken
typ av rättsakt eller åtgärd som vore lämplig för att medborgarinitiativets mål ska kunna 
uppnås, om initiativet har framgång. Kommissionen bör därför, redan i samband med 
kontrollen av huruvida initiativet kan godtas, ge organisatören en preliminär, realistisk 
indikation om vilka åtgärder som är lämpliga.

Ändringsförslag 29
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter det att organisatören har samlat in 
de nödvändiga stödförklaringarna från 
undertecknare i enlighet med artiklarna 5 
och 7, och förutsatt att kommissionen har 
beslutat att ett föreslaget 
medborgarinitiativ kan godtas i enlighet 
med artikel 8, ska organisatören översända 
stödförklaringarna i pappersform eller 
elektronisk form till de relevanta behöriga 
myndigheter som anges i artikel 14 för 
kontroll och intygande. För detta ändamål 
ska initiativtagaren använda formuläret i 
bilaga VI.

1. Efter det att organisatören har samlat in 
de nödvändiga stödförklaringarna från 
undertecknare i enlighet med artiklarna 5 
och 7 ska organisatören översända 
stödförklaringarna i pappersform eller 
elektronisk form till de relevanta behöriga 
myndigheter som anges i artikel 14 för 
kontroll och intygande. För detta ändamål 
ska initiativtagaren använda formuläret i 
bilaga VI.

Ändringsförslag 30

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.

Organisationskommittén ska förstöra alla 
stödförklaringar som mottagits för ett visst 
medborgarinitiativ samt alla eventuella 
kopior av dessa inom en månad från det att 
kommissionens meddelande 
offentliggjorts i enlighet med artikel 11.2.

Motivering

Alla stödförklaringar bör förstöras efter det att kommissionens meddelande offentliggjorts. 
Organisationskommittén bör ges möjlighet att informera samtliga undertecknare om 
kommissionens meddelande om ett visst medborgarinitiativ. Det är av yttersta vikt för hela 
processen att medborgarna informeras om uppföljningen av det förslag som de stöder.

Ändringsförslag 32
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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.

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

Motivering

Översynen bör ske tidigare. Två år förefaller tillräckligt när det gäller att göra en 
utvärdering av de första initiativen.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Fullständigt namn, postadress och 
e-postadress för organisatören eller, om 
det rör sig om en juridisk person eller en 
organisation, dess ombud.

5. Fullständigt namn, postadress och 
e-postadress för varje medlem i 
organisationskommittén.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga III – ruta 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  4a. Finansieringskällor*:

Motivering

För att garantera insyn bör varje medborgarinitiativs finansieringskällor anges i 
stödförklaringsformuläret. Alla undertecknare bör ha klart för sig vem det är som finansierar 
initiativet i fråga.

Ändringsförslag 35
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Förslag till förordning
Bilaga III – ruta 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Födelsedatum och födelseort*: 4. Födelsedatum*:

Födelsedatum: Ort och land:

Motivering

Information om födelseort behövs inte. Föredraganden föreslår att man låter denna 
information utgå så att formuläret blir enklare.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga III – ruta 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Personligt identifieringsnummer*: utgår
Typ av identifieringsnummer/
identitetshandling*:
Nationellt identitetskort: Pass: 
Socialförsäkringsnummer:
Medlemsstat som utfärdat 
identifieringsnumret/
identitetshandlingen*:

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Fullständigt namn, postadress och 
e-postadress för organisatören eller, om 
det rör sig om en juridisk person eller en 
organisation, dess ombud.

6. Fullständigt namn, postadress och 
e-postadress för varje medlem i 
organisationskommittén.
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