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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om det europeiska medborgarinitiativet
(2014/2257(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 24 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet (COM(2010)0119 –
C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om 
medborgarinitiativet,

– med beaktande av den offentliga utfrågning om medborgarinitiativet som hölls den 
26 februari 2015 och som hade anordnats av utskottet för konstitutionella frågor 
tillsammans med utskottet för framställningar, 

– med beaktande av den undersökning från parlamentets utredningsavdelning C om de 
första erfarenheterna av genomförandet av det europeiska medborgarinitiativet, 
European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation, som offentliggjordes 
2014,

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 4 mars 2015, vilket 
avslutar den undersökning på eget initiativ som ombudsmannen gjort av kommissionen 
(OI/9/2013/TN),

– med beaktande av undersökningen från parlamentets utredningstjänst från februari 2015 
om genomförandet av det europeiska medborgarinitiativet, Implementation of the 
European Citizens’ Initiative,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 1 april 2015 om det europeiska 
medborgarinitiativet,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för framställningar (A8-0000/2015), och 
av följande skäl:

A. Det europeiska medborgarinitiativet är ett extraordinärt och nyskapande verktyg för 
deltagandedemokrati i EU, och dess möjligheter måste utnyttjas till fullo och stärkas för 
att man ska kunna uppnå optimala resultat.

B. Tre år efter det att förordning 211/2011 trädde i kraft den 1 april 2012 är det nödvändigt 
att utvärdera förordningens genomförande för att man ska kunna fastställa eventuella 
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brister och föreslå genomförbara lösningar för en snabb överprövning av den.

C. De flesta organisatörer bakom europeiska medborgarinitiativ har mött ett antal 
svårigheter när de lagt fram initiativ, såväl i fråga om praktiska som rättsliga aspekter. 
Till följd av detta har organisatörer av flera förkastade medborgarinitiativ klagat hos 
domstolen över kommissionens beslut, vilket framgår av omfattande kontakter med det 
civila samhället och forskning om europeiska medborgarinitiativ.

D. Ett antal institutioner, icke-statliga organisationer, tankesmedjor och grupper i det civila 
samhället har utrett de olika bristerna i organiseringen av europeiska medborgarinitiativ 
och lagt fram förslag till förbättringar.

1. Europaparlamentet betonar att medborgarinitiativet utgör en exceptionell möjlighet för 
medborgarna att fastställa och formulera sina förväntningar och efterlysa åtgärder från 
EU:s sida. Den möjligheten måste uppmuntras, förbättras och stödas. Vidare betonar 
parlamentet att det är vars och ens medborgerliga rättighet att använda sitt modersmål, 
och att all verksamhet i anslutning till ett europeiskt medborgarinitiativ därför får ske på 
ens modersmål.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla så mycket rådgivning 
som möjligt – särskilt av juridisk natur – till organisatörer av europeiska 
medborgarinitiativ via informationstjänsten Europa direkt, så att de är medvetna om de 
möjligheter som finns tillgängliga, och så att de inte misslyckas i och med att de lägger 
fram initiativ utanför kommissionens behörighet, eller alternativt överlåta rådgivningen 
åt ett annat oberoende företag eller organ för att undvika eventuella intressekonflikter
inom kommissionen. Parlamentet konstaterar dock att ärenden som tas upp genom 
europeiska medborgarinitiativ enligt Lissabonfördraget kanske inte motsvarar 
kommissionens behörighet till alla delar. Vidare anser parlamentet att kommissionen 
bör överväga att inrätta ett särskilt kontor för europeiska medborgarinitiativ i varje 
medlemsstat.

3. Europaparlamentet betonar att det behövs mer detaljerade riktlinjer om tolkningen av 
rättsliga grunder och mer information om skyldigheter som avser skydd av 
personuppgifter i varje medlemsstat där organisatörerna genomför sina kampanjer, 
liksom om organisatörernas möjlighet att teckna försäkringar.

4. Europaparlamentet understryker att kommissionen, om den vägrar registrera ett 
föreslaget medborgarinitiativ, enligt artikel 4 i förordning 211/2011 ska ”informera 
organisatörerna om skälen till denna vägran och om all rättslig och utomrättslig 
prövning som står till deras förfogande”. I detta sammanhang tillstyrker parlamentet de 
många klagomålen från organisatörer om att de inte mottagit detaljerade och 
uttömmande skäl till att deras medborgarinitiativ har förkastats. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram så många skäl som möjligt för att redogöra för orsakerna 
och hjälpa organisatörerna att finna en eventuell lösning. 

5. Europarparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att enbart 
registrera en del av ett europeiskt medborgarinitiativ såvida hela initiativet inte ingår i 
kommissionens behörighet, och att i samband med registreringen ge organisatörerna en 
uppfattning om vilken del som kan registreras.
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sin programvara för insamling av 
signaturer mer användarvänlig och erbjuda en möjlighet till kostnadsfri, permanent 
lagring av onlinesignaturer på sina servrar.

7. Europarparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt överväga huruvida perioden för 
insamling av signaturer ska inledas automatiskt efter registreringen av ett europeiskt 
medborgarinitiativ och låta organisatörerna avgöra när denna period borde börja.

8. Europaparlamentet välkomnar förslaget från Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om att tillhandahålla kostnadsfria översättningar av medborgarinitiativtexter 
för att minska de organisatoriska kostnaderna för initiativen, och uppmanar kommittén 
att inrätta den ram som denna verksamhet kräver.

9. Europaparlamentet anser att det är alltför komplicerat för organisatörerna att i enlighet 
med förordning 211/2011 tillhandahålla olika slags personuppgifter till stöd för 
europeiska medborgarinitiativ i de 28 medlemsstaterna utgående från de varierande 
nationella bestämmelserna, och föreslår att man ska överväga att inrätta ett digitalt EU-
medborgarskap. Parlamentet uppmanar kommissionen att utreda denna fråga i sin 
digitala agenda.

10. Europaparlamentet inser att organisatörernas personliga ansvar för uppgiftsskyddet i 
samband med insamling av personuppgifter om undertecknarna är en känslig fråga. 
Parlamentet föreslår att antalet uppgifter som krävs ska minskas, eller att 
ansvarsskyldigheten ska utvidgas till att omfatta frivilliga kampanjledare, och att 
ordalydelsen avseende ansvarsskyldighet enligt artikel 13 i förordning 211/2011 ska 
ändras för att klargöra att det personliga ansvaret inte är obegränsat. I detta avseende 
föreslår parlamentet att man ska låta sig inspireras av artikel 3 i Europarparlamentets 
och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom 
straffrättsliga bestämmelser, för att slå fast att organisatörerna är ansvariga för 
handlingar som är ”olagliga och begås uppsåtligen eller minst av grov vårdslöshet”.

11. Europaparlamentet förslår att medlemsstaternas frist för certifiering av systemet för 
onlineinsamling ska förlängas till två månader (i stället för en månad) och att perioden 
för insamling av stödförklaringar för organisatörerna ska förlängas till 18 månader (i 
stället för 12 månader). 

12. Europarparlamentet uppmanar medlemsstaterna till flexibilitet i sina kontroller när de 
mottar stödförklaringar för ett europeiskt medborgarinitiativ som bara når en aning över 
tröskeln på 1 miljon undertecknare, för att initiativet ska kunna läggas fram. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över ordalydelsen i artikel 10 c i 
förordning 211/2011 för att möjliggöra vederbörlig uppföljning av ett framgångsrikt 
medborgarinitiativ, medräknat en parlamentsdebatt i plenum som åtföljs av en 
omröstning om det aktuella initiativet. Parlamentet uppmanar bestämt kommissionen att 
börja förbereda en rättsakt om framgångsrika medborgarinitiativ inom 12 månader efter 
det att de godtagits.

14. För att betona de europeiska medborgarinitiativens politiska dimension anser 
Europarparlamentet att offentliga utfrågningar som hålls enligt artikel 11 i förordning 
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211/2011 borde struktureras så att organisatörer kan föra en dialog med ledamöter av 
Europaparlamentet. Parlamentet betonar att utfrågningar om medborgarinitiativ bör 
anordnas av en neutral kommitté som inte bär huvudansvaret för de ämnen som 
initiativen gäller.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda möjligheten att finansiera 
medborgarinitiativ via EU:s budget inom ramen för EU-program som Ett Europa för 
medborgarna och programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, eftersom det 
finns ett verkligt behov av finansiellt stöd för organisering av medborgarinitiativ, och 
det har lagts fram flera förslag till ändring av EU:s budget i detta syfte.

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport av den 1 april 2015 om det 
europeiska medborgarinitiativet och uppmanar kommissionen att i samband med sin 
översyn av detta instrument säkerställa att alla lämpliga rättsliga åtgärder genomförs när 
man anser att ett medborgarinitiativ har avslutats på ett framgångsrikt sätt.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


