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FORSLAG

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

1. betragter det europæiske borgerinitiativ som det første direkte demokratiske instrument, 
der giver borgerne mulighed for at deltage aktivt i udformningen af EU's politik og 
lovgivning;

2. minder om, at Parlamentet i tidligere beslutninger og årsrapporter fra Udvalget for 
Andragender har påpeget svaghederne i de eksisterende lovgivningsmæssige rammer og 
beklaget den administrative byrde i den praktiske drift af det europæiske borgerinitiativ, 
der skyldes utilstrækkeligt it-udstyr og forskellig praksis i medlemsstaterne; ser gerne 
forenklede og harmoniserede krav til personoplysninger og procedurer;

3. udtrykker bekymring over den lave procentsats af accepterede initiativer og det 
dramatiske fald i antallet af nye initiativer; understreger, at EU-institutionerne og 
medlemsstaterne bør træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at fremme det 
europæiske borgerinitiativ og øge borgernes tillid til dette redskab; mener, at det stadig 
har det nødvendige potentiale til at gøre borgerne mere engagerede og til at fremme 
dialogen mellem borgerne indbyrdes og mellem borgerne og EU-institutionerne; glæder 
sig over det forhold, at det europæiske borgerinitiativ har formået at have virkninger på 
lokalt plan;

4. mener, at revisionen af forordningen om det europæiske borgerinitiativ bør benyttes til at 
udbrede kendskabet til proceduren for andragender, forklare forskellen mellem det 
europæiske borgerinitiativ og andragender og knytte dem sammen via ensartet oplysning 
herom på EU-institutionernes hjemmesider og i deres oplysningskampagner;

5. beklager, at der i den første tid var en mangel på klare oplysninger om det europæiske 
borgerinitiativ, hvilket førte til en udbredt misforståelse om dets natur og gav anledning til 
en vis form for frustration, da Kommissionen forkastede de første europæiske 
borgerinitiativer; minder om, at dette redskab bør være enkelt, tydeligt og brugervenligt,

6. opfordrer til styrket interinstitutionelt samarbejde i behandlingen af europæiske 
borgerinitiativer, når der gives oplysninger og støtte til de organisatoriske kræfter bag 
disse; ser gerne, at der i fremtiden oprettes en fysisk og en onlinebaseret 'one-stop-shop', 
der kunne give oplysninger, juridisk rådgivning, tilbyde oversættelse og finansiering og 
som kunne benytte sig af ressourcerne i kontaktpunktet i Europe Direct-kontaktcentrene 
og Kommissionens repræsentationer og Parlamentets informationskontorer i 
medlemsstaterne; mener, at en sådan opbygning vil bringe det europæiske borgerinitiativ 
tættere på borgerne;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre åbenhed i beslutningsproceduren og afklare 
proceduren for juridisk gyldighed; opfordrer Kommissionen til at følge op på accepterede 
europæiske borgerinitiativer med mere konkrete former for handling;

8. opfordrer Kommissionen til at forbedre programmet bag onlineindsamlingssystemet ved 
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at gøre det tilgængeligt for handicappede, muliggøre elektroniske underskrifter og 
indsamling af e-mailadresser og indeholde de nyeste onlinekampagnefunktioner, idet 
andre succesfulde onlinekampagneplatforme kan tages som forbillede; opfordrer 
Kommissionen til at støtte skabelsen af en offentlig 'europæisk borgerinitiativ'-applikation 
til mobilt udstyr;

9. opfordrer Kommissionen til at undersøge forslagene omkring indførelse af et europæisk 
identitetskort, der også ser ud til at opfylde kravene til underskriftsindsamling i 
forordningen om det europæiske borgerinitiativ;

10. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til oprettelse af en fuldstændig EU-
valgliste;

11. opfordrer Kommissionen til i den fremtidige ændring af forordningen at overveje 
forslaget, der giver mulighed for europæiske borgerinitiativer, der kræver traktatændringer 
i henhold til artikel 48 i TEUF;

12. minder om, at de forskellige udvalg for tiden afholder høringer omkring de accepterede 
europæiske borgerinitiativer, hvis emne falder ind under deres område, og at Udvalget for 
Andragender er associeret udvalg til disse; foreslår, at Udvalget for Andragender 
overtager rollen som arrangør af disse høringer, da det er et neutralt forum, der har den 
største erfaring med behandlingen af sådanne former for kontakt med borgerne.


