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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at det europæiske borgerinitiativ er det første redskab til 
deltagelsesdemokrati, som giver EU-borgere ret til, på grundlag af mindst én million 
støttetilkendegivelser fra mindst en fjerdedel af EU-medlemsstaterne, at tage initiativet —
og derved underbygge deres nye politiske beføjelser — og opfordre Kommissionen til 
inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et passende forslag om spørgsmål, hvor 
der efter borgeres opfattelse er behov for en retsakt til gennemførelse af traktaterne;

2. glæder sig over Kommissionens rapport om det europæiske borgerinitiativ af 31. marts 
2015, hvori det anerkendes, at der stadig er plads til forbedringer, og der udpeges en 
række udfordringer med henblik på at forbedre instrumentet; glæder sig også over Den 
Europæiske Ombudsmands undersøgelse på eget initiativ af, hvordan det europæiske 
borgerinitiativ fungerer, hvori der gives 11 konkrete forslag til at forbedre processen;

3. mener, at det er vigtigt, at borgerne kan bidrage til udøvelsen af Unionens 
lovgivningsmæssige beføjelser og bliver direkte involveret i iværksættelsen af 
lovgivningsforslag;

4. bemærker, at over seks millioner EU-borgere har deltaget i et borgerinitiativ, at der var 51 
anmodninger om registrering af initiativer, hvoraf kun tre initiativer, nemlig »Right 
2Water«, »One of Us« og »Stop Vivisection«, blev anset for gyldige, og at seks 
initiativtagere til europæiske borgerinitiativer, svarende til 30 % af alle afslag, har 
anfægtet Kommissionens afslag ved EU-Domstolen, hvilket viser, at der stadig er meget 
at gøre for at sikre, at det europæiske borgerinitiativ lever op til sit fulde potentiale; 
påpeger de forskellige praktiske vanskeligheder, som initiativtagerne er stødt på, siden 
reglerne trådte i kraft i april 2012, og at antallet af initiativer er faldende;

5. opfordrer til en revision af Kommissionens dobbelte rolle, som kan give anledning til en 
interessekonflikt, idet det er opmærksomt på, at flere initiativtagere til europæiske 
borgerinitiativer anerkender betydningen og værdien af dens input; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til også at betragte Parlamentet som en beslutningstager, 
navnlig da det er den eneste institution, hvis medlemmer vælges direkte af EU’s borgere;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre omfattende støtte, herunder ikke-bindende juridisk 
rådgivning — f.eks. ved at skabe et velafgrænset kontaktpunkt med ansvar for 
borgerinitiativer i Kommissionens repræsentationer og Europe Direct-informationscentre i 
alle medlemsstater, der har til opgave at give oplysninger og den nødvendige rådgivning 
og bistand til borgerinitiativer — under hensyntagen til de vanskeligheder, som 
initiativtagere har med at finde frem til de relevante traktatbestemmelser og øvrige 
bestemmelser, som et gyldigt initiativ skal baseres på; understreger imidlertid, at 
Kommissionen i tilfælde af afvisning bør redegøre for sine politiske valg over for 
offentligheden på en detaljeret, gennemsigtig og forståelig måde og samtidig informere 
initiativtagerne om de relevante retlige betragtninger;

7. opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af kun at registrere en del af et 
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initiativ, hvis et europæisk borgerinitiativ ikke i det hele falder inden for Kommissionens 
ansvarsområde; mener, at det vil være hensigtsmæssigt at høre den ansøgende 
borgerkomité forud for en sådan registrering;

8. opfordrer endvidere Kommissionen til at forbedre sin internetportal med henblik på at 
gøre den mere forståelig og brugervenlig, særlig med hensyn til oplysninger om dens 
beføjelser og den støtte, man kan få med henblik på at opnå, at en ansøgning 
imødekommes; mener, at Kommissionen, ud over at give en klar oversigt over sine
kompetencer, bør præcisere registreringsproceduren, da det blev afvist at registrere et stort 
antal af de indgivne borgerinitiativer med den begrundelse, at de klart faldt uden for 
rammerne af Kommissionens kompetence; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen 
til at deltage aktivt ved at give initiativtagere til europæiske borgerinitiativer detaljerede 
retningslinjer om fortolkningen af de relevante regler;

9. understreger behovet for at undersøge muligheden af en harmoniseret og mere effektiv 
procedure for indgivelse af støttetilkendegivelser, da det er uacceptabelt, at EU-borgere 
bliver afskåret fra at støtte borgerinitiativer på grund af forskellige krav om indgivelse af 
personoplysninger i medlemsstaterne; opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå 
enklere krav om indgivelse af personoplysninger i alle medlemsstater med henblik på at 
gøre det lettere at underskrive et europæisk borgerinitiativ, uanset bopælsland; foreslår 
med henblik på at lette underskrivningsprocessen, at man overvejer en mobilapplikation, 
en ændring af softwaren til onlineindsamling og navnlig muligheden af at anvende digitale 
signaturer som et middel til identifikation, også under hensyn til handicappedes behov; 
opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at revidere kravet om angivelse af 
personnummer som betingelse for en støttetilkendegivelse med henblik på en eventuel 
ophævelse af dette krav, da et sådant krav kan udgøre en unødvendig bureaukratisk byrde 
for indsamlingen af støttetilkendegivelser og også en unødvendig metode til at kontrollere 
underskriverens identitet;

10. opfordrer Kommissionen til at anvende alle offentlige kommunikationskanaler til at øge 
bevidstheden om det europæiske borgerinitiativ, og til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre gennemsigtighed, og fremme kommunikationen om 
nuværende europæiske borgerinitiativer, f.eks. ved at skabe applikationer med 
oplysninger, meddelelser og mulighed for onlineunderskrivning; understreger, at det også 
er en helt afgørende forudsætning for befolkningens aktive deltagelse i europæiske 
borgerinitiativer, at de offentliggøres i medlemsstaterne, og foreslår derfor, at 
medlemsstaternes nationale parlamenter bør nævne det europæiske borgerinitiativ på deres 
officielle hjemmesider;

11. understreger sin holdning om, at den automatiske forbindelse mellem registreringen af et 
borgerinitiativ og begyndelsestidspunktet for perioden på tolv måneder til indsamling af 
støttetilkendegivelser bør ophæves, og at initiativtagerne bør have mulighed for at 
bestemme datoen for lanceringen af deres europæiske borgerinitiativ, senest tre måneder 
efter, at det er registreret af Kommissionen; 

12. bemærker også, at perioden til indsamling af støttetilkendegivelser kan forlænges til 18 
måneder;

13. bemærker, at der er opstået spørgsmål om ansvar for initiativtagerne til borgerinitiativer, 
fordi borgerkomitéerne ikke har status som juridisk person, og at dette problem kun kan 
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løses ved en ændring af reglerne; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden af 
at give de borgerkomitéer, der er omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 2, status som 
juridisk person. opfordrer desuden til, at der træffes passende risikoreducerende 
foranstaltninger med henblik på at tilskynde medlemmer af borgerkomitéer for 
europæiske borgerinitiativer til at tage konkrete initiativer;

14. glæder sig over, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er villigt til at yde 
gratis oversættelsestjenester til initiativtagerne og dermed lette formidlingen af 
borgerinitiativer på alle de officielle sprog, navnlig for så vidt som brug af modersmålet er 
en borgerret; anerkender dette som et væsentligt bidrag til at støtte borgere ved at give 
dem mulighed for at fremme deres interesser mere effektivt over for EU’s befolkning;

15. understreger betydningen af den institutionelle ligevægt i processen med evaluering af 
ansøgninger efter registrering, efter at der er indgivet et europæisk borgerinitiativ til 
Kommissionen som omhandlet i forordningens artikel 9; opfordrer derfor Kommissionen 
til at undersøge muligheden af at inddrage de relevante EU-institutioner og -organer 
såsom Europa-Parlamentet, Den Europæiske Ombudsmand, Ecosoc og Regionsudvalget;

16. bemærker den vigtige rolle, som Den Europæiske Ombudsmand har med at undersøge 
Kommissionens håndtering af anmodninger om registrering af europæiske 
borgerinitiativer, navnlig tilfælde af afslag på registrering af et europæisk borgerinitiativ.

17. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et passende forslag til revision af forordningen 
om borgerinitiativer og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011, 
med henblik på at opfylde de europæiske borgeres forventninger og gøre borgerinitiativet 
lettere at anvende, så dets potentiale kan komme til fuld udfoldelse.
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