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KORTFATTAD MOTIVERING

I artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen införs en viktig nyhet i unionens 
demokratiska funktion, i det att 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.”

Genom det europeiska medborgarinitiativet införs ett nytt koncept för gränsöverskridande 
demokrati och görs EU till en deltagandedemokrati. Det europeiska medborgarinitiativet gör 
det möjligt för unionsmedborgarna att vända sig direkt till Europeiska kommissionen med 
en uppmaning om att denna ska ta initiativ till en rättsakt. På sätt och viss har 
Lissabonfördraget gett EU en fjärde institution, i form av en miljon medborgare.

I förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet fastställs 
förfaranden och villkor för hur medborgarinitiativet ska fungera i praktiken.

Föredragandena välkomnar kommissionens förslag, eftersom det civila samhällets delaktighet 
i utformningen av politiken och i beslutsfattandet stärker de offentliga institutionernas 
demokratiska legitimitet och för EU närmare sina medborgare.

Föredragandena anser dock att medborgarinitiativet bör få en så pragmatisk utformning som 
möjligt, så att krångliga administrativa förfaranden undviks. De skulle också vilja att så 
många initiativ som möjligt godtas, och för att så ska ske måste förfarandereglerna göras så 
enkla som möjligt. Föredragandenas huvudbry och förslag till ändringar framgår av följande:

Föredragandena anser att minimiåldern för att kunna stödja ett initiativ ska vara 16 år i 
samtliga medlemsstater. Enligt artikel 9 i EU-fördraget ska alla unionsmedborgare behandlas 
jämlikt. Aktivt medborgarskap, social integration och unga människors solidaritet är av 
avgörande betydelse för framtidens Europa och genom att sänka åldersgränsen skulle man 
förbättra ungdomarnas medvetenhet om EU-frågor. Dessutom är det europeiska 
medborgarinitiativet inte ett sätt att fatta beslut, utan endast ett initiativ som påverkar 
utformningen av dagordningen, och det är stor skillnad mellan detta och att rösta i ett val. En 
sammankoppling av minimiåldern med den nationella rösträttsåldern skulle dessutom ge 
upphov till ojämlikhet på grund av att olika krav tillämpas i de olika länderna, och därför 
föredrar föredragandena att minimiåldern ska vara 16 år i samtliga medlemsstater.

Vad gäller insamlingarnas omfattning anser föredragandena att det borde vara tillräckligt att 
samla in underskrifter i en fjärdedel av medlemsstaterna i stället för en tredjedel, eftersom 
administration och översättning kommer att kräva mycket tid och omfattande resurser i varje 
medlemsstat där underskrifter ska samlas in. Eftersom föredragandena vill eliminera risken 
för att initiativ faller på grund av tidsfrister eller brist på ekonomiskt stöd föreslår de att en 
fjärdedel av medlemsstaterna ska vara tillräckligt, eftersom detta antal medlemsstater ändå 
skulle omfatta en stor del av EU.
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Med tanke på att kommissionen i sitt förslag begärde att få två månader på sig för att 
undersöka om ett initiativ ska godtas framstår en tidsfrist på ett år som otillräcklig för 
insamlandet av underskrifter. Tidsfristen för att samla in underskrifter bör förlängas till 
fyra år för att även initiativ som inte erhåller ekonomiskt stöd ska ha en möjlighet att få 
en miljon underskrifter.

Vad gäller godtagandet av initiativ anser föredragandena att det inte ska vara nödvändigt att 
samla in 300 000 namnunderskrifter innan kommissionen kontrollerar om initiativet kan 
godtas. Föredragandena är av den bestämda uppfattningen att det ska räcka med 
5 000 underskrifter och att undertecknarna inte ska behöva komma från mer än 
en medlemsstat. För att börja samla in underskrifter i flera olika medlemsstater krävs både tid 
och resurser, och därför bör det inte vara nödvändigt att inleda en sådan process i mer än en 
medlemsstat innan man vet om ett initiativ har godtagits. För att filtrera bort oseriösa initiativ 
bör man dock kräva att 5 000 underskrifter samlas in inom sex månader. Genom denna 
tidsfrist elimineras initiativ som registreras men som aldrig får det angivna antalet 
underskrifter.

Föredragandena föreslår också att kommissionen, för att inte fördröja insamlandet av 
underskrifter, ska undersöka om ett initiativ är godtagbart inom en månad i stället för 
två månader.

Föredragandena är också av den uppfattningen att förslag som uttryckligen eller förtäckt 
strider mot Europeiska unionens värderingar inte ska kunna godtas.

I fråga om insamling av underskrifter via Internet föreslår föredragandena att 
kommissionen ska skapa en central webbplats med namnet ”citizensinitiative.eu”, där 
samtliga initiativ registreras och därefter kan hittas och undertecknas av medborgarna. Denna 
lösning vore mycket lämplig av flera skäl.

För det första med hänsyn till uppgiftsskyddet, det vill säga att om kommissionen skapar och 
driver en central webbplats skulle man kunna säkra respekten för bestämmelser och 
förordningar rörande skydd av personuppgifter. Föredragandena är av den bestämda 
uppfattningen att en initiativtagare till ett medborgarinitiativ inte kan förväntas upprätta och 
driva ett system som kan användas för insamling av underskrifter via Internet och som 
uppfyller alla relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd.

Genom att kräva att varje enskild initiativtagare upprättar sin egen webbplats skulle 
uppgiftsskyddet inte heller vara enhetligt i samband med insamlandet av underskrifter.

För det andra skulle kommissionens förslag innebära problem i det att det skulle innebära en 
ytterligare belastning inte bara för initiativtagarna själva, utan även för medlemsstaterna, 
eftersom de skulle behöva kontrollera att systemen för insamling via Internet uppfyller kraven 
i kommissionens bestämmelser. Dessutom skulle medlemsstaterna behöva utfärda intyg på att 
varje enskild webbplats uppfyller kraven.

För det tredje: Genom att samla alla medborgarinitiativ på en enda webbplats underlättas 
tillgången till initiativen, eftersom intresserade medborgare snabbt och lätt skulle kunna hitta, 
underteckna och följa utvecklingen för samtliga initiativ.
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Föredragandena anser alltså att kommissionen bör skapa en central webbplats, varvid den 
tillsammans med de berörda myndigheterna i medlemsstaterna bör besluta vilka uppgifter 
dessa behöver för att i ett senare skede kunna identifiera undertecknarna och kontrollera deras 
identitet. Webbplatsen bör vara sådan att en person som undertecknar ett initiativ via Internet 
först tillfrågas om sitt medborgarskap. Därefter bör endast de fält fyllas i som är obligatoriska 
enligt de berörda myndigheterna. Orsaken till denna lösning är att olika medlemsstater har 
olika typer av identitetsnummer och behöver olika typer av uppgifter för att kunna kontrollera 
undertecknarnas identitet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Dessa förfaranden och villkor bör vara 
tydliga, enkla och användarvänliga och stå 
i proportion till medborgarinitiativets 
karaktär, så att medborgarna uppmuntras 
att delta och unionen görs tillgängligare.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det är viktigt att 
informationskampanjer om 
medborgarinitiativet organiseras för att 
öka medborgarnas medvetenhet och 
sprida korrekt information om detta nya 
instrument. Om så begärs bör 
kommissionen och Europaparlamentet via 
sina respektive representationer och 
kontor i medlemsstaterna ge medborgarna 
information och informella råd om 
medborgarinitiativ, särskilt vad gäller 
kriterierna för att de ska kunna godtas, 
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unionens värden och befogenheter samt 
de europeiska fördragen. En 
användarguide för medborgarinitiativet 
bör utarbetas på samtliga officiella 
EU-språk och finnas tillgänglig på 
Internet.

Motivering

Informationskampanjer är av central betydelse för att undvika att falska förhoppningar och 
missförstånd uppstår om medborgarinitiativets karaktär och räckvidd. Ändringsförslaget 
avser att förbättra medborgarnas medvetenhet och se till att korrekt information finns om 
detta nya instrument.

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 femtedel av 
medlemsstaterna.

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. Minimiåldern bör vara 
16 år.

Motivering

Enligt artikel 9 i EU-fördraget ska alla unionsmedborgare behandlas jämlikt. Aktivt 
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medborgarskap, social delaktighet och unga människors solidaritet är av avgörande 
betydelse för framtidens Europa. Dessutom är det stor skillnad mellan att stödja ett initiativ 
och att rösta i ett val, och därför bör man se till att även unga människor görs delaktiga i 
initiativen. En sammankoppling av minimiåldern med nationell rösträttsålder skulle dessutom 
ge upphov till ojämlikhet på grund av att olika krav tillämpas i olika länder.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) En viss organisation krävs för att 
lyckas genomföra ett medborgarinitiativ.
Denna bör utgöras av en 
medborgarkommitté bestående av fysiska 
personer (organisatörer) från femtedel av 
medlemsstaterna, detta för att uppmuntra 
att frågor tas upp som rör hela Europa 
och främja eftertanke kring dessa frågor.
För att främja insyn och en 
välfungerande och effektiv 
kommunikation bör medborgarkommittén 
utse representanter som under hela 
förfarandet ska utgöra en förbindelselänk 
mellan kommittén och
EU-institutionerna.

Motivering

Medborgarinitiativet har skapats för att ge medborgarna möjlighet att delta i unionens 
demokratiska liv. Det bör endast kunna utnyttjas av fysiska personer som bildar en 
medborgarkommitté.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Det är viktigt att unga människor 
görs delaktiga och uppmuntras att delta i 
medborgarinitiativen.
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Motivering

Enligt förslaget ska medlemsstaterna ansvara för att kontrollera underskrifterna. Om vi vill 
göra unga människor delaktiga bör vi försöka utveckla ett system för kontroll av 
underskrifterna i hela EU, för att se till att en gemensam minimiålder tillämpas.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) För att garantera att de 
medborgarinitiativ som föreslås 
kännetecknas av samstämmighet och insyn,
och för att undvika att underskrifter 
samlas in i ett syfte som inte omfattas av 
denna förordning, bör det vara 
obligatoriskt att registrera sådana initiativ 
på en webbplats som kommissionen gör 
tillgänglig innan de nödvändiga 
stödförklaringarna från medborgarna 
samlas in. Förslag som inte är
medborgarinitiativ i enlighet med denna 
förordning bör inte registreras och 
kommissionen bör inte heller registrera 
föreslagna initiativ som uppenbarligen 
strider mot unionens värderingar, i enlighet 
med artikel 2 i fördraget om 
Europeiska unionen. Registreringen är ett 
administrativt förfarande som gör det 
möjligt att välja ut de initiativ som 
omfattas av denna förordning. Därför bör 
registrering av ett förslag kunna vägras 
endast på rättsliga grunder och under 
inga omständigheter på grund av politiska 
överväganden. Kommissionen bör sköta 
registreringen i enlighet med de allmänna 
principerna för god förvaltningssed och 
bör därför vara skyldig att informera 
organisatörerna bakom ett initiativ om 
skälen till att de inte tillåts registrera ett 
initiativ och om de rättsmedel som står till 
buds i det fallet. Kommissionen bör också 
klargöra att registrering av ett initiativ 
och insamling av det nödvändiga antalet 
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stödförklaringar inte nödvändigtvis 
innebär att kommissionen kommer att 
lägga fram ett förslag till rättsakt och att 
registrering inte utgör något formellt 
beslut om befogenhetsfrågor.

Motivering

Följande gäller avskaffandet av kontrollen av huruvida initiativet kan godtas: Kommissionen 
kontrollerar endast om ett visst initiativ utgör ett medborgarinitiativ i enlighet med 
förordningen. Därefter ska initiativet registreras och organisatörerna kan inte hindras från 
att samla in underskrifter. Men för att kunna förhindra att man genom ett initiativ försöker få 
kommissionen att fatta beslut om befogenhetsfrågor bör man förklara för organisatörerna att 
registreringen endast innebär att kommissionen anser att initiativet är ett medborgarinitiativ 
och att det inte utgör något formellt beslut om befogenhetsfrågor.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Organisatören av ett föreslaget
medborgarinitiativ bör vara ansvarig för 
insamlingen av de nödvändiga 
stödförklaringarna från medborgarna.

(9) När ett förslag har registrerats som ett 
medborgarinitiativ får organisatörerna 
lämna in stödförklaringar från 
medborgarna.

Motivering

Ändringsförslaget till skäl 9 stöder ståndpunkten att registrering endast är till för att avgöra 
huruvida det är fråga om ett europeiskt medborgarinitiativ. Om så är fallet behöver
organisatörerna inte uppfylla några andra krav (tillåtlighet etc.), utan kan utöva sin rätt 
enligt fördraget och börja samla in underskrifter till stöd för ett initiativ.

Ändringsförslag 9

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 

(10) För att främja deltagandedemokratin 
med hjälp av modern teknik bör 
stödförklaringar kunna samlas in både via 
Internet och i pappersform. Systemen för 
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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.

insamling via Internet bör innehålla 
lämpliga säkerhetsfunktioner som bland 
annat garanterar att personer inte har rätt 
att underteckna ett initiativ mer än en 
gång och inte heller gör det och att 
uppgifter lagras på ett säkert sätt. I detta 
hänseende bör ingående tekniska 
specifikationer utarbetas av experter och 
regelbundet ses över och anpassas efter 
den tekniska utvecklingen. Befogenheten
att anta detaljerade tekniska 
specifikationer för system för insamling via 
Internet bör därför delegeras till 
kommissionen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Stödförklaringarna bör samlas in på 
ett sätt som är medborgarvänligt och 
erbjuder de erforderliga garantierna för 
uppgiftsskydd. Samtidigt bör det inte 
innebära en alltför stor belastning för 
organisatörerna.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Medlemsstaterna bör kontrollera att 
systemen för insamling via Internet 
uppfyller kraven i denna förordning.

utgår

Motivering

Eftersom kommissionen bör skapa och förvalta en central webbplats behövs det inte längre 
någon kontroll av att medlemsstaterna uppfyller kraven.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 14

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 

utgår
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det att 300 000 stödförklaringar för det 
föreslagna initiativet har samlats in från 
undertecknare från minst 
tre medlemsstater.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Inom två månader från det att 
kommissionen har mottagit en begäran från 
organisatören bör den anta ett beslut om 
huruvida det föreslagna initiativet kan 
godtas. Det bör anses att ett föreslaget 
medborgarinitiativ kan godtas om det faller 
inom ramen för kommissionens 
befogenheter och rör ett område där en 
unionsrättsakt får antas i syfte att tillämpa 
fördragen.

(14) Inom en månad från det att 
kommissionen har mottagit en begäran från 
organisatören bör den anta ett beslut om 
huruvida det föreslagna initiativet kan 
godtas. Det bör anses att ett föreslaget 
medborgarinitiativ kan godtas om det faller 
inom ramen för kommissionens 
befogenheter och rör ett område där en 
unionsrättsakt får antas i syfte att tillämpa 
fördragen. Innan kommissionen börjar 
utarbeta ett förslag till rättsakt på 
grundval av ett medborgarinitiativ får 
kommissionen samråda med 
Europaparlamentet om det föreslagna 
medborgarinitiativets betydelse och 
relevans.

Motivering

För att inte fördröja insamlandet av underskrifter bör kommissionen undersöka om ett 
initiativ är godtagbart inom en månad i stället för två månader.

Ändringsförslag 16

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 

(15) Eftersom unionen inte har någon 
behörig valmyndighet bör varje 
medlemsstat ansvara för att, när ett 
medborgarinitiativ har fått det nödvändiga 
antalet stödförklaringar, kontrollera och 
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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.

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, som kan vara 
baserade på stickprovsundersökningar,
och utfärda ett dokument som bestyrker det 
antal giltiga stödförklaringar som 
mottagits.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Det är av största vikt att 
organisatörerna bakom ett 
medborgarinitiativ lämnar en redogörelse 
över de finansiella medel som har använts 
för att stödja och främja initiativet. Detta 
är nödvändigt full insyn.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

För att garantera och upprätthålla ett högt deltagande bland medborgarna är det av 
avgörande betydelse att kunna räkna med ett snabbt förfarande. Därför bör kommissionen 
inom tre månader kunna utarbeta sina egna slutsatser om initiativet och om de åtgärder som 
den avser att vidta.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Europaparlamentet får vidta de 
åtgärder som det finner lämpliga och som 
faller under parlamentets befogenheter, 
för att se till att medborgarnas röster blir 
hörda.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter1

är tillämpligt fullt ut på behandling av 
personuppgifter som utförs i samband med 
tillämpningen av denna förordning. Det är i 
detta hänseende lämpligt att klargöra att 
organisatören av ett medborgarinitiativ och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter är 
registeransvariga i den mening som avses i 
direktiv 95/46/EG och att precisera hur 
länge personuppgifter som samlats in i 
samband med ett medborgarinitiativ får 
lagras. Organisatörerna ska i egenskap av 
registeransvariga vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppfylla de skyldigheter 
som föreskrivs i direktiv 95/46/EG, särskilt 
sådana som rör databehandlingens 
laglighet, säkerheten i samband med denna, 
lämnandet av information samt den 
registrerades rätt att få tillgång till sina 
personuppgifter och att få uppgifterna 
rättade eller raderade.

(18) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter1

är tillämpligt fullt ut på behandling av 
personuppgifter som utförs i samband med 
tillämpningen av denna förordning. Det är i 
detta hänseende lämpligt att klargöra att 
organisatören av ett medborgarinitiativ och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter är 
registeransvariga i den mening som avses i 
direktiv 95/46/EG när det handlar om 
insamlingar i pappersform, och att 
precisera hur länge personuppgifter som 
samlats in i samband med ett 
medborgarinitiativ får lagras. När det 
handlar om insamlingar via Internet bör
kommissionen i egenskap av 
registeransvarig vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppfylla de skyldigheter 
som föreskrivs i direktiv 95/46/EG, särskilt 
sådana som rör databehandlingens 
laglighet, säkerheten i samband med denna, 
lämnandet av information samt den 
registrerades rätt att få tillgång till sina 
personuppgifter och att få uppgifterna 
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rättade eller raderade.

Motivering

För att säkra skyddet av personuppgifter i samband med insamlingar via Internet bör 
kommissionen skapa en central webbplats. På denna webbplats bör samtliga initiativ 
registreras och kunna undertecknas. I annat fall skulle initiativtagarna belastas ytterligare.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3) organisatörer: fysiska personer som 
bildar en medborgarkommitté som 
ansvarar för att utarbeta eller lämna in ett 
medborgarinitiativ till kommissionen.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Organisatörerna ska bilda en 
medborgarkommitté bestående personer 
från minst en femtedel av 
medlemsstaterna. Organisatörerna ska 
vara unionsmedborgare och ha fyllt 16 år.

Ändringsförslag 24

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

Motivering

Endast fysiska personer bör kunna vara organisatörer bakom ett medborgarinitiativ, detta för 
att undvika att denna möjlighet missbrukas av befintliga näringslivsorganisationer, politiska 
partier etc.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att ha behörighet att stödja ett 
föreslaget medborgarinitiativ ska 
undertecknaren vara unionsmedborgare 

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

och ha fyllt 16 år.

Motivering

Enligt artikel 9 i EU-fördraget ska alla unionsmedborgare behandlas jämlikt. Aktivt 
medborgarskap, social delaktighet och unga människors solidaritet är av avgörande 
betydelse för framtidens Europa. Dessutom är det stor skillnad mellan att stödja ett initiativ 
och att rösta i ett val, och därför bör man se till att även unga människor görs delaktiga i 
initiativen. En sammankoppling av minimiåldern med nationell rösträttsålder skulle dessutom 
ge upphov till ojämlikhet på grund av att olika krav tillämpas i olika länder.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registrering av ett föreslaget 
medborgarinitiativ

Registrering av ett föreslaget 
medborgarinitiativ och 
medborgarinitiativets godtagbarhet

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med undantag för de fall som anges i 
styckena 3 och 4 ska kommissionen utan 
dröjsmål registrera det föreslagna 
initiativet med ett specifikt 
registreringsnummer och skicka en 
bekräftelse till organisatören.

2. Inom en månad från det att den 
begäran om registrering som avses i
punkt 1 har gjorts ska kommissionen fatta 
beslut om huruvida medborgarinitiativet 
kan godtas. Det föreslagna 
medborgarinitiativet ska anses 
godtagbart, och ska därmed registreras, 
om det uppfyller följande villkor:
– det kan rimligen inte anses vara 
olämpligt på grund av att det är 
kränkande eller oseriöst,
– det strider inte mot unionens värden,
– det rör ett område där en unionsrättsakt 
får antas i syfte att tillämpa fördragen, 
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och
– det faller inom ramen för 
kommissionens befogenheter att lägga 
fram ett förslag.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 29

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 värden, i enlighet 
med vad som anges i artikel 2 i fördraget 
om Europeiska unionen. Kommissionens 
beslut om att inte registrera sådana 
initiativ ska vara välgrundat och 
offentliggöras på den webbplats som 
kommissionen skapat för detta ändamål.

Motivering

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



AD\837201SV.doc 19/35 PE448.978v02-00

SV

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Beslutet om huruvida ett initiativ kan 
godtas ska meddelas organisatörerna 
bakom det föreslagna 
medborgarinitiativet, och ska 
offentliggöras i registret och på den 
webbplats som kommissionen skapat.
Det ska också innehålla information om 
vilken rättsakt eller åtgärd som 
kommissionen anser är lämplig om en 
miljon stödförklaringar samlas in till stöd 
för det aktuella medborgarinitiativet.
Kommissionen kan alltid ändra den 
informationen när den fattar sitt beslut 
om huruvida den ska gå vidare med ett 
medborgarinitiativ.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska informera 
organisatören om skälen till att den inte 
registrerar medborgarinitiativet.

Ändringsförslag 32

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 

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

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att garantera att det råder full insyn 
under medborgarinitiativets hela livscykel 
ska organisatören till de behöriga 
myndigheterna också lämna en 
redogörelse över det finansiella stöd från 
eventuella intressegrupper eller eventuella 
företrädare för intressegrupper som har 
erhållits under hela den period som 
insamlingen av stödförklaringar pågått.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När stödförklaringar samlas in 
elektroniskt ska de uppgifter som erhålls 
via systemet för insamling via Internet
lagras på en medlemsstats territorium.
Mallen för stödförklaringsformulären kan 
anpassas för den elektroniska insamlingen.

1. När stödförklaringar samlas in 
elektroniskt ska de uppgifter som erhålls 
via systemet för insamling via Internet 
lagras centralt av kommissionen eller av 
Europaparlamentet. Mallen för 
stödförklaringsformulären kan anpassas för 
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den elektroniska insamlingen.

Motivering

För att säkra skyddet av personuppgifter bör kommissionen skapa en central webbplats. På 
denna webbplats bör samtliga initiativ registreras och kunna undertecknas. I annat fall skulle 
initiativtagarna belastas ytterligare.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppgifter som skickats in av 
undertecknarna via systemet för 
insamling via Internet måste kontrolleras, 
lagras och förstöras i överensstämmelse 
med EU-lagstiftningen om uppgiftsskydd 
och respekt för privatlivet.

Motivering

Data som inskickats av undertecknarna är personuppgifter som absolut måste skyddas mot all 
form av missbruk.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om systemet för insamling via Internet 
uppfyller kraven i punkt 4 ska den 
behöriga myndigheten inom en månad 
utfärda ett intyg i enlighet med mallen i 
bilaga IV. Fram till dess att de tekniska 
specifikationer som anges i punkt 5 har 
antagits ska den behöriga myndigheten 
tillämpa de lämpliga nationella tekniska 
specifikationerna för att bedöma om 
systemet för insamling via Internet 
uppfyller kraven i punkt 4.

utgår
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Medlemsstaterna ska erkänna intyg som 
utfärdats av de behöriga myndigheterna i 
andra medlemsstater.

Motivering

Eftersom kommissionen bör skapa och förvalta en central webbplats behövs det inte längre 
någon kontroll av att medlemsstaterna uppfyller kraven.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a. Endast fysiska personer ska kunna lämna 
in ett stödförklaringsformulär via Internet.

a) Endast fysiska personer som har rätt att 
underteckna ett initiativ ska kunna lämna 
in ett stödförklaringsformulär via Internet.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det ska kunna kontrolleras att ingen 
lämnar mer än en stödförklaring.

Ändringsförslag 40

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 12 månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska kommissionen i 
samarbete med 
Europeiska datatillsynsmannen göra en 
utvärdering som gör det möjligt för den
att anta tekniska specifikationer för 
genomförandet av stycke 4 i enlighet med 
det föreskrivande förfarandet i artikel 19.2.
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Denna utvärdering ska tillsammans med 
förslagen översändas till 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 41

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 femtedel av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 42

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

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Undertecknarna ska anses komma från 
den medlemsstat där de är varaktigt 
bosatta.

En undertecknare som inte är 
medborgare i den medlemsstat där 
vederbörande är varaktigt bosatt kan välja 
att anses komma från antingen den 
medlemsstat där han eller hon är 
varaktigt bosatt, eller den medlemsstat där 
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vederbörande är medborgare.
En undertecknare som är varaktigt bosatt 
i ett tredjeland ska anses komma från den 
medlemsstat där vederbörande är 
medborgare.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Beslut om huruvida ett föreslaget 

medborgarinitiativ kan godtas
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.
2. Kommissionen ska inom en 
tvåmånadersperiod från mottagandet av 
den framställan som avses i punkt 1 
besluta huruvida medborgarinitiativet kan 
godtas. Det föreslagna 
medborgarinitiativet ska anses godtagbart 
om
a. det rör ett område där en unionsrättsakt 
får antas i syfte att tillämpa fördragen, 
and
b. faller inom ramen för kommissionens 
befogenheter att lägga fram ett förslag.
3. Det beslut som avses i punkt 2 ska 
meddelas organisatören av det föreslagna 
medborgarinitiativet och offentliggöras.
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Motivering

Eftersom registrering och beslut om huruvida ett initiativ kan godtas ska ingå i ett och samma 
skede av förfarandet, och eftersom registrering och beslut om huruvida initiativet kan godtas 
redan tas upp i artikel 4, så behövs inte artikel 8.

Ändringsförslag 45

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 artiklarna5 
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, och förutsatt att kommissionen har 
beslutat att ett föreslaget 
medborgarinitiativ kan godtas i enlighet 
med artikel 4, 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 46

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organisatören ska översända 
stödförklaringarna till den medlemsstat 
som utfärdat den identitetshandling som 
anges i ovannämnda formulär.

Organisatören ska översända 
stödförklaringarna till den medlemsstat där 
undertecknarna är varaktigt bosatta.

En undertecknare som inte är 
medborgare i den medlemsstat där 
vederbörande är varaktigt bosatt kan välja 
att anses komma från antingen den 
medlemsstat där han eller hon är 
varaktigt bosatt, eller den medlemsstat där 
vederbörande är medborgare.
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I de fall där undertecknare är varaktigt 
bosatta i ett tredjeland ska organisatören 
översända stödförklaringar till den 
medlemsstat där undertecknarna är 
medborgare.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De behöriga myndigheterna ska inom 
tre månader kontrollera de överlämnade 
stödförklaringarna genom stickprov och 
tillhandahålla organisatören ett intyg som 
överensstämmer med mallen i bilaga VII, 
vari antalet giltiga stödförklaringar för den 
berörda medlemsstaten intygas. Det totala 
antalet stödförklaringar kommer att 
reduceras med den procentuella andel 
ogiltiga underskrifter som förekommit i 
stickprovet. Ett intyg kommer endast att 
utfärdas om det återstående antalet 
stödförklaringar överstiger en miljon.

Motivering

Denna artikel ska bidra till en snabbare kontroll. Om till exempel ett medborgarinitiativ får 
1,5 miljoner underskrifter får den kontrollerande myndigheten på grundval av stickprov 
kontrollera 5 000 av alla underskrifter. Om det visar sig att 500 (det vill säga 10 procent) av 
dessa 5 000 underskrifter är falska, ofullständiga eller omöjliga att kontrollera kan detta 
resultat extrapoleras på samtliga insamlade underskrifter, det vill säga att man antar att 
10 procent av 1,5 miljoner underskrifter är falska. Genom en sådan stickprovsbaserad 
kontroll bemöter man även kommissionens argument om att en noggrann kontroll av 
underskrifternas giltighet kräver att man har tillgång till id-nummer.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a. utan dröjsmål offentliggöra a) utan dröjsmål offentliggöra 
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medborgarinitiativet på sin webbplats, medborgarinitiativet på sin webbplats på 
samtliga officiella EU-språk,

Motivering

Samtliga unionsmedborgare bör kunna förstå innehållet i det föreslagna medborgarinitiativet 
för att kunna stödja det efter att det har godkänts av kommissionen. Detta kan endast uppnås 
om initiativen översätts till alla officiella EU-språk efter att de har offentliggjorts på 
kommissionens webbplats.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) granska medborgarinitiativet och inom 
tre månader i ett meddelande redogöra för 
sina slutsatser, eventuella åtgärder som den 
avser att vidta samt ett lämpligt förslag i 
de fall där medborgarna har angivit att en 
rättsakt behövs. Om kommissionen 
beslutar att vidta alternativa åtgärder, 
eller att inte vidta någon åtgärd alls, ska 
den ange skälen för sitt beslut i ett 
meddelande.

Motivering

Avser att förstärka kommissionens skyldighet att följa upp medborgarnas initiativ. För att 
garantera och upprätthålla ett högt deltagande bland medborgarna är det av avgörande 
betydelse att kunna räkna med ett snabbt förfarande. Därför bör kommissionen inom tre 
månader kunna utarbeta sina egna slutsatser om initiativet och de åtgärder som den avser att 
vidta.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det meddelande som avses i punkt 1 b 
ska översändas till organisatören av 
medborgarinitiativet, Europaparlamentet 

2. Förteckningen över inlämnade 
medborgarinitiativ och det meddelande 
som avses i punkt 1 b ska översändas till 
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och rådet samt offentliggöras. organisatören av medborgarinitiativet, 
Europaparlamentet och rådet samt 
offentliggöras.

Motivering

Avser att förstärka kommissionens skyldighet att följa upp medborgarnas initiativ.

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en offentlig årsrapport om genomförandet 
av medborgarinitiativ, i vilken den bland 
annat ska ange antalet initiativ som 
lämnats in, huruvida de kunnat godtas 
och vilka åtgärder kommissionen har 
vidtagit till följd av varje enskilt initiativ.

Motivering

Avser att förstärka kommissionens skyldighet att följa upp medborgarnas initiativ.

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När det gäller medborgarinitiativ för 
vilka en miljon stödförklaringar har 
samlats in kan Europaparlamentet när 
som helst uppmana kommissionen att 
förklara de åtgärder som den avser att 
vidta eller, i förekommande fall, beslutet 
att inte vidta någon åtgärd och skälen till 
detta. Europaparlamentet har befogenhet 
att när som helst hålla utfrågningar med 
organisatörerna eller anta en resolution.
Organisatörerna får också inge en 
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framställning till Europaparlamentet i 
frågan om kriterierna för detta förfarande 
uppfylls.

Motivering

För att uppfylla medborgarnas förväntningar och undvika frustration är det viktigt att 
Europaparlamentet erbjuder andra alternativ och kan inleda en diskussion för att klargöra 
kommissionens beslut.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 13 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b. brister i uppfyllandet av de krav som 
gäller för system för insamling via 
Internet,

utgår

Motivering

Vi stöder idén om att det ska finnas en enda, central webbplats som drivs av kommissionen, i 
stället för att varje enskild initiativtagare skapar sin egen webbplats. På så sätt ser man till 
att bestämmelserna om dataskydd alltid respekteras.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

I dessa båda bilagor finns bestämmelser som behöver granskas av Europaparlamentet. Man 
måste därför undanta dessa båda bilagor från tillämpningsområdet för de delegerade akterna 
enligt kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den delegerade akten kan offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
träda i kraft innan denna period löper ut, 
förutsatt att både Europaparlamentet och 
rådet har underrättat kommissionen om att
de inte har för avsikt att göra några 
invändningar.

Den delegerade akten ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning och 
träda i kraft innan denna period löper ut, 
förutsatt att både Europaparlamentet och 
rådet har underrättat kommissionen om att 
de inte har för avsikt att göra några 
invändningar.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska underrätta de övriga 
medlemsstaterna om detta.

Kommissionen ska underrätta de övriga 
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
om detta.

Ändringsförslag 57

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.
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga II – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den rättsliga grund i fördragen som 
gör det möjligt för kommissionen att 
lägga fram ett förslag.

utgår

Motivering

Det är orealistiskt att förvänta sig att medborgare som tar ett initiativ ska känna till vilken
rättslig grund i fördragen som gör det möjligt för kommissionen att lägga fram ett förslag.
Tvärtom är det kommissionens uppgift att undersöka ett initiativ och dess förenlighet med 
fördragen och sedan informera organisatörerna om huruvida det kan godtas. Svaret ska 
förses med en tydlig motivering och offentliggöras.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga II – led 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 organisatören.

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a) Det finansiella och politiska stöd som 
erhållits för det föreslagna 
medborgarinitiativet*:
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Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga III – ruta 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ruta 3: (fylls i av undertecknaren) Ruta 3: (fylls i av undertecknaren)

1. Undertecknarens namn: 1. Undertecknarens namn:
Förnamn*:…………………Efternamn*: Förnamn*:…………………Efternamn*:

2. Adress: 2. Adress:
Gatuadress: Gatuadress:

Postnummer: Ort*: Postnummer: Ort*:
Land*: Land*:

3. E-postadress: 3. E-postadress:
4. Födelsedatum och födelseort*: 4. Födelsedatum och födelseort*:

Födelsedatum: Ort och land: Födelsedatum: Ort och land:
5. Medborgarskap*: 5. Medborgarskap*:

6. Personligt identifieringsnummer*:
Typ av 
identifieringsnummer/identitetshandling*
:
Nationellt identitetskort: Pass:
Socialförsäkringsnummer:
Medlemsstat som utfärdat 
identifieringsnumret/identitetshandlingen
*:
7. Jag intygar härmed att de upplysningar 
som lämnats i detta formulär är riktiga och 
att jag bara har stött detta föreslagna 
medborgarinitiativ en gång*.

6. Jag intygar härmed att de upplysningar 
som lämnats i detta formulär är riktiga och 
att jag bara har stött detta föreslagna 
medborgarinitiativ en gång*.

Datum och undertecknarens underskrift* ♦:
………..

Datum och undertecknarens underskrift* ♦:
………..
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IV utgår
Intyg på att ett system för insamling via 
Internet uppfyller kraven i förordning 

xxxx/xxxx
[….] (den behöriga myndighetens namn) i 
[….] (medlemsstatens namn) intygar 
härmed att det system för insamling via 
Internet [….] (webbplatsens adress) som 
används för elektronisk insamling av 
stödförklaringar för det 
medborgarinitiativ som har 
registreringsnummer [….] uppfyller de 
relevanta kraven i förordning xxxx/xxxx.
Datum, namnteckning och officiell 
stämpel från den behöriga myndigheten:

Motivering

Kommissionens förslag om att varje initiativtagare ska skapa sin egen webbplats skulle 
innebära en ytterligare belastning för inte bara initiativtagarna själva, utan även för 
medlemsstaterna, eftersom de skulle behöva kontrollera att systemen för insamling via 
Internet uppfyller kraven i kommissionens bestämmelser. Dessutom skulle medlemsstaterna 
behöva utfärda intyg på att varje enskild webbplats uppfyller kraven. För att undvika detta 
bör kommissionen skapa en central webbplats där samtliga initiativ kan lagras.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga VI

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Formulär för översändande av 
stödförklaringar till de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna

Formulär för översändande av 
stödförklaringar till de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna

1. Fullständigt namn, postadress och 
e-postadress för organisatören eller, om det 
rör sig om en juridisk person eller en 

1. Fullständigt namn, postadress och 
e-postadress för organisatören:
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organisation, dess ombud*:
2. Titel på medborgarinitiativet*: 2. Titel på medborgarinitiativet*:

3. Kommissionens registreringsnummer*: 3. Kommissionens registreringsnummer*:
4. Registreringsdatum*: 4. Registreringsdatum*:

5. Datum för begäran om beslut om 
huruvida medborgarinitiativet kan godtas*:

5. Datum för begäran om beslut om 
huruvida medborgarinitiativet kan godtas*:

6. Antal undertecknare från 
[medlemsstatens namn]*:

6. Antal undertecknare från 
[medlemsstatens namn]*:

7. Bilagor*: 7. Bilagor*:
(Vänligen bifoga alla stödförklaringar från 
undertecknare som har uppgett ett 
personligt identifieringsnummer som 
utfärdats av samma medlemsstat.

(Vänligen bifoga alla stödförklaringar från 
undertecknare)

Bifoga vid behov relevant(a) intyg på att 
systemet för insamling via Internet 
uppfyller kraven i förordning xxxx/xxxx)

8. Datum och organisatörens underskrift*: 8. Datum och organisatörens underskrift*:
*: obligatoriska fält *: obligatoriska fält

Motivering

Vissa av EU:s medlemsstater utfärdar inte identitetshandlingar för sina medborgare, och 
därför bör man i stället hänvisa till medborgarskapet. Eftersom kommissionen bör skapa och 
förvalta en central webbplats behövs det dessutom inte längre någon kontroll av att 
medlemsstaterna uppfyller kraven.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 6

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 organisatören.
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