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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske borgerinitiativ
(2014/2257(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 24 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer (COM(2010)0119 – C7-
0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/ 2011 om 
borgerinitiativer,

– der henviser til den offentlige høring den 26. februar 2015 om borgerinitiativer, 
arrangeret af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i samarbejde med Udvalget for 
Andragender,

– der henviser til undersøgelsen fra Parlamentets Temaafdeling C med titlen "Det 
europæiske borgerinitiativ - De første erfaringer", udgivet i 2014,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 4. marts 2015, som 
afslutter hendes undersøgelse på eget initiativ vedrørende Kommissionen 
(OI/9/2013/TN),

– der henviser til Europa-Parlamentets Forskningstjenestes undersøgelse fra februar 2015 
med titlen "Implementation of the European Citizens’ Initiative", 

– der henviser til Kommissionens rapport af 1. april 2015 om det europæiske 
borgerinitiativ,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 
fra Retsudvalget og Udvalget for Andragender (A8-0000/2015),

A. der henviser til, at det europæiske borgerinitiativ er et ekstraordinært og innovativt 
redskab for deltagelsesdemokrati i EU, hvis potentiale skal udnyttes fuldt ud og styrkes 
for at opnå de bedste resultater;

B. der henviser til, at det tre år efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 211/2011 den 1. april 
2012 er nødvendigt at evaluere gennemførelsen heraf med henblik på at identificere 
eventuelle mangler og foreslå bæredygtige løsninger for en hurtig revision;

C. der henviser til, at de fleste initiativtagere til europæiske borgerinitiativer (ECI'er) er 
stødt på en række vanskeligheder med at etablere et borgerinitiativ, i forhold til såvel 
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praktiske som juridiske aspekter, og at initiativtagerne til flere afviste ECI'er derfor har 
anlagt sag ved Domstolen til prøvelse af Kommissionens afgørelse, som det er kommet 
frem efter omfattende kontakter med civilsamfundet og fra forskning om ECI'er;

D. der henviser til, at en række institutioner, NGO'er, tænketanke og civilsamfundsgrupper 
har set på de forskellige mangler i forbindelse med organiseringen af ECI'er og har 
foreslået nogle forbedringer;

1. understreger, at borgerinitiativet giver borgerne en enestående mulighed for at 
identificere og formulere deres ønsker og anmode om EU-tiltag, og at det skal fremmes, 
forbedres og støttes; understreger endvidere, at brug af ens modersmål er en borgerret, 
og at alle aktiviteter i forbindelse med et ECI derfor kan gennemføres på modersmålet;

2. opfordrer Kommissionen til at give så meget vejledning som muligt - især af juridisk art 
- til initiativtagerne til ECI'er via kontaktcentret Europe Direct, så de er klar over, hvilke 
muligheder de har, og ikke kommer til at foreslå et ECI, der ligger uden for rammerne 
af Kommissionens beføjelser, eller at overlade opgaven med at rådgive til et andet 
selvstændigt selskab eller organ for at undgå en mulig interessekonflikt i 
Kommissionen; bemærker imidlertid, at de spørgsmål, der rejses i ECI'er, i henhold til 
Lissabontraktaten måske ikke svarer fuldstændigt til Kommissionens kompetence; 
mener desuden, at Kommissionen bør overveje at oprette et særligt ECI-kontor i de 
enkelte medlemsstater;

3. understreger nødvendigheden af at give mere detaljerede retningslinjer for fortolkningen 
af retsgrundlag og mere information om databeskyttelsesforpligtelserne i alle de 
medlemsstater, hvor initiativtagerne gennemfører deres kampagner, og om 
initiativtagernes mulighed for at tegne en forsikring;

4. understreger, at det fremgår af artikel 4 i forordning nr. 211/2011, at hvis 
Kommissionen afslår at registrere et ECI, "oplyser den initiativtagerne om begrundelsen 
herfor samt om alle deres retlige og udenretlige klagemuligheder";  anerkender i denne 
forbindelse de mange klager fra initiativtagere over, at de ikke modtager detaljerede og 
udtømmende begrundelser for afvisningen af deres ECI'er, og opfordrer Kommissionen 
til at give så mange oplysninger som muligt for at redegøre for årsagerne og vejlede 
initiativtagerne med henblik på at finde en mulig løsning;

5. opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af kun at registrere en del af et 
initiativ, hvis hele ECI'et ikke falder ind under Kommissionens beføjelser, og i 
forbindelse med registreringen over for initiativtagerne at tilkendegive, hvilken del der 
kan registreres;

6. opfordrer Kommissionen til at gøre sin software til onlineindsamling af underskrifter 
mere brugervenlig og permanent stille sine servere til rådighed til gratis opbevaring af 
onlineunderskrifter;

7. opfordrer Kommissionen til at genoverveje reglen om, at 
underskriftsindsamlingsperioden automatisk begynder efter registreringen af et ECI, og 
gøre det muligt for initiativtagerne at afgøre, hvornår den skal begynde;
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8. glæder sig over Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forslag om at levere 
gratis oversættelser af ECI-tekster for at nedbringe udgifterne til organisering af et ECI 
og opfordrer det til at etablere de nødvendige operationelle rammer;

9. mener, at det er for kompliceret for initiativtagerne at levere forskellige 
personoplysninger til støtte for ECI'er i 28 medlemsstater som fastlagt i forordning nr. 
211/2011 på grundlag af de forskellige nationale bestemmelser, og foreslår, at det 
overvejes at indføre et digitalt unionsborgerskab; opfordrer derfor Kommissionen til at 
undersøge dette spørgsmål i sin digitale dagsorden;

10. anerkender det delikate problem med initiativtagernes personlige ansvar med hensyn til 
databeskyttelse, når de indsamler underskrivernes personoplysninger, og foreslår, at der 
kræves færre data, eller at ansvaret udvides til frivillige initiativtagere til kampagner, og 
at ordlyden af artikel 13 i forordning nr. 211/2011 om ansvar ændres for at gøre det 
klart, at det personlige ansvar ikke er ubegrænset; foreslår i denne forbindelse, at der 
hentes inspiration fra artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 
19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet med henblik på at fastslå, at 
initiativtagerne er ansvarlige for en handling, som er "ulovlig og begås forsætligt eller i 
det mindste ved grov uagtsomhed";

11. foreslår, at fristen for medlemsstaterne til at attestere onlineindsamlingssystemet 
forlænges til to måneder (i stedet for en måned), og at indsamlingsperioden for 
støttetilkendegivelser til initiativtagerne forlænges til 18 måneder (i stedet for 12 
måneder);

12. opfordrer medlemsstaterne til at være fleksible i deres kontrol, når de modtager 
støttetilkendegivelser til et ECI, som er lige over grænsen på 1 million underskrifter, så 
det kan indgives;

13. opfordrer Kommissionen til at revidere ordlyden af artikel 10, litra c), i forordning nr. 
211/2011 for at sikre en passende opfølgning på et vellykket ECI, herunder en 
parlamentarisk debat på et plenarmøde efterfulgt af en afstemning om ECI'et; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at begynde at udarbejde en retsakt om vellykkede 
ECI'er inden for 12 måneder efter registreringen heraf;

14. mener, at en offentlig høring afholdt i henhold til artikel 11 i forordning nr. 211/2011 
for at understrege den politiske dimension af ECI'er bør struktureres på en sådan måde, 
at initiativtagerne kan gå i dialog med medlemmer af Europa-Parlamentet; understreger, 
at høringer om ECI'er bør organiseres af et neutralt udvalg, der ikke har hovedansvaret 
for deres emne;

15. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden af at finansiere ECI'er over EU-
budgettet, via europæiske programmer såsom programmet Europa for Borgerne og 
programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab, da der er et reelt behov for 
økonomisk støtte til organisering af ECI'er, og der er blevet fremsat mange 
ændringsforslag til EU-budgettet med henblik herpå;

16. glæder sig over Kommissionens rapport af 1. april 2015 om det europæiske 
borgerinitiativ og opfordrer Kommissionen til i forbindelse med sin revision af dette 



PE552.021v01-00 6/6 PR\1054854DA.doc

DA

instrument at sikre, at der gennemføres alle de relevante retlige foranstaltninger, når et 
ECI anses for vellykket;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


