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SUGGESTIONS

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att medborgarinitiativet är det första 
deltagandedemokratiska verktyg som, på grundval av minst en miljon stödförklaringar, 
ger EU-medborgarna rätt att ta initiativet och uppmana kommissionen att inom ramen 
för sin befogenhet lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där medborgarna anser att det 
behövs en lagstiftningsakt för att genomföra fördragen.

2. Europaparlamentet anser att det är centralt att medborgarna kan bidra till utövandet av 
unionens lagstiftningsbefogenheter och direkt delta i att ta initiativ till 
lagstiftningsförslag.

3. Europaparlamentet konstaterar att fler än 6 miljoner EU-medborgare deltagit i ett 
medborgarinitiativ och att tre initiativ – nämligen ”Right2Water”, ”One of Us” och 
”Stop Vivisection” – har varit framgångsrika. Dock pekar parlamentet på de olika 
praktiska svårigheter som organisatörerna mött sedan förordningen trädde i kraft i 
april 2012.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla övergripande stöd, bland 
annat icke-bindande juridisk rådgivning – exempelvis genom att inrätta en kontaktpunkt 
med ansvar för medborgarinitiativet vid kommissionens representationer i alla 
medlemsstater – med tanke på de svårigheter organisatörerna har när det gäller att välja 
de relevanta fördragsbestämmelser och övriga rättsliga bestämmelser som ett giltigt 
initiativ ska ha som rättslig grund.

5. Europaparlamentet uppmanar också kommissionen att se över förteckningen över sina 
befogenheter på sin internetportal och göra den mer begriplig och användarvänlig, med 
tanke på att registreringen av ett stort antal ingivna medborgarinitiativ vägrades med 
motiveringen att de uppenbart låg utanför ramarna för kommissionens befogenheter.

6. Det behövs ett harmoniserat förfarande för ingivande av stödförklaringear, eftersom det 
är oacceptabelt att EU-medborgare utestängs från att stödja medborgarinitiativ på grund 
av olika krav på ingivande av personuppgifter i medlemsstaterna. Europaparlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att brådskande ta bort kravet att ett personligt 
identifieringsnummer ska anges i samband med en stödförklaring, eftersom detta utgör 
en onödig byråkratisk belastning vid insamling av stödförklaringar och också ett 
onödigt sätt att kontrollera en undertecknares identitet.

7. Europaparlamentet understryker sin ståndpunkt att den automatiska kopplingen mellan 
registreringen av ett medborgarinitiativ och startdatumet för tolvmånadersperioden för 
insamling av stödförklaringar bör tas bort, så att de som organiserar medborgarinitiativ 
uppmuntras att själva bestämma när de ska börja samla in stödförklaringar.

8. Europaparlamentet konstaterar att det har uppstått ansvarighetsproblem för dem som 
organiserar medborgarinitiativ på grund av att medborgarkommittéer saknar ställning 
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som juridisk person. Detta problem skulle kunna lösas endast genom en översyn av 
förordningen.

9. Europaparlamentet efterlyser ett för hela EU enhetligt tillvägagångssätt när det gäller att 
fastställa minimiåldern för ingivande av en stödförklaring. Parlamentet förordar att 
minimiåldern sänks till 16 år, med tanke på behovet av att stärka unga människors 
ansvarskänsla i fråga om EU och ge dem möjlighet att spela en roll i utformningen av 
det europeiska projektets framtida utveckling.

10. Europaparlamentet välkomnar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
beredskap att erbjuda initiativtagare kostnadsfria översättningstjänster och att 
därigenom underlätta spridningen av medborgarinitiativ på alla officiella språk. Detta är 
ett viktigt bidrag till att stödja medborgarna genom att göra det möjligt för dem att driva 
sina intressen bland befolkningen i EU.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så fort som möjligt lägga fram ett 
förslag till översyn av förordningen om medborgarinitiativet, så att medborgarinitiativet 
blir mer lättanvänt och medborgarvänligt och fullt ut kan utveckla sin potential.


