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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att det europeiska medborgarinitiativet är det första instrumentet 
för direkt demokrati som gör det möjligt för medborgarna att bli aktivt involverade i 
utformningen av EU:s politiska strategier och lagstiftning.

2. Europaparlamentet påminner om att parlamentet i tidigare resolutioner och årsrapporter 
som utarbetats av utskottet för framställningar har pekat på svagheterna i den befintliga 
rättsliga ramen och de byråkratiska bördor som är förknippade med det praktiska arbetet 
kring europeiska medborgarinitiativ till följd av bristen på it-stöd och varierande 
användning inom de nationella förvaltningarna. Parlamentet efterlyser förenklade och 
harmoniserade krav och förfaranden avseende personuppgifter.

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro över den låga andelen av framgångsrika initiativ och 
den dramatiska nedgången i antalet nya initiativ. Parlamentet betonar att EU-
institutionerna och medlemsstaterna måste vidta alla de åtgärder som krävs för att främja 
det europeiska medborgarinitiativet och medborgarnas förtroende för detta verktyg. 
Parlamentet anser att detta styrmedel fortfarande har utsikter att engagera allmänheten och 
främja dialog mellan medborgarna samt mellan medborgarna och EU-institutionerna. 
Parlamentet ser positivt på att vissa europeiska medborgarinitiativ har lyckats få effekter 
på lokal nivå.

4. Europaparlamentet anser att översynen av förordningen om det europeiska 
medborgarinitiativet borde utnyttjas som ett tillfälle att stärka medvetenheten om 
processen med framställningar, förklara skillnaden mellan medborgarinitiativ och 
framställningar samt främja en koppling mellan dem via harmoniserad information på EU-
institutionernas webbplatser och i deras reklamstrategier.

5. Europarparlamentet beklagar att det saknas tydlig information om de tidiga etapperna av 
medborgarinitiativet som instrument, vilket ledde till en allmän missuppfattning om dess 
karaktär och skapade viss frustration när de första initiativen förkastades av 
kommissionen. Parlamentet påminner om att detta instrument bör vara enkelt, tydligt och 
användarvänligt.

6. Europaparlamentet efterlyser bättre interinstitutionellt samarbete vid handläggningen av 
europeiska medborgarinitiativ genom att organisatörerna av initiativen ges information 
och stöd. Parlamentet vill att det i framtiden inrättas en fysisk och internetbaserad 
kontaktpunkt som tillhandahåller information, juridisk rådgivning, översättningstjänster 
och finansiering, och som skulle kunna utnyttja resurserna för den kontaktpunkt som finns 
tillgänglig via informationstjänsten Europa direkt samt kommissionens representationer 
och parlamentets informationskontor i medlemsstaterna. Parlamentet anser att en sådan 
inramning skulle föra det europeiska medborgarinitiativprojektet närmare medborgarna.

7. Europarparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa öppenhet i beslutsprocessen 
och klargöra förfarandet för fastställande av att de rättsliga kraven uppfylls. Parlamentet 
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uppmanar kommissionen att följa upp framgångsrika medborgarinitiativ med mer 
konkreta åtgärder.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra programvaran för systemet för 
insamling online och göra det tillgängligt för personer med funktionshinder, möjliggöra 
elektroniska signaturer och insamling av e-postadresser samt inkludera de mest aktuella 
webbkampanjfunktionerna genom att ta exempel av andra framgångsrika plattformar för 
webbkampanjer. Parlamentet uppmanar kommissionen att stöda inrättandet av en offentlig 
medborgarinitiativtillämpning för mobila enheter.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om införande av ett 
europeiskt identitetskort, som även bör uppfylla kraven avseende insamling av signaturer 
enligt förordningen om medborgarinitiativet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om inrättande av en 
komplett röstlängd för unionsmedborgarna.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med den framtida översynen 
av förordningen överväga förslaget om att tillåta medborgarinitiativ som kräver 
fördragsändringar enligt artikel 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

12. Europaparlamentet påminner om att utfrågningar avseende framgångsrika 
medborgarinitiativ för närvarande anordnas av det ansvariga utskottet, allt efter 
medborgarinitiativets ämne, med utskottet för framställningar som associerat utskott. 
Parlamentet föreslår att framställningsutskottet bör ta över ansvaret för anordnande av 
utfrågningar, i egenskap av neutralt forum med längst erfarenhet av kontakter med 
medborgarna.


