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György Schöpflin 

Det europeiska medborgarinitiativet 

2014/2257(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Det europeiska medborgarinitiativet är 

en ny politisk rättighet för medborgarna 

och ett unikt och nyskapande verktyg som 

sätter agendan för deltagandedemokrati i 

EU. Det gör det möjligt för medborgarna 

att spela en aktiv roll i projekt och 

processer som berör dem, och dess 

potential måste tveklöst utnyttjas till fullo 

och stärkas avsevärt om man ska kunna 

uppnå bästa resultat och uppmuntra så 

många EU-medborgare som möjligt att 

delta i vidareutvecklingen av den 

europeiska integrationsprocessen. Det 

måste vara ett av EU:s prioriterade mål att 

stärka sina institutioners demokratiska 

legitimitet. 

A. Det europeiska medborgarinitiativet är 

en ny politisk rättighet för medborgarna 

som bör göra det möjligt för medborgarna 

att spela en aktiv roll i projekt och 

processer som berör dem, och dess 

potential måste tveklöst utnyttjas till fullo 

och bli avsevärt större för att bidra till att 

stärka den demokratiska legitimiteten för 

EU:s institutioner. Dock kan inte ens ett 

perfekt fungerande medborgarinitiativ 

anses komma till rätta med det enorma 

demokratiska underskott som har 

kännetecknat EU sedan starten. 

Or. en 
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Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betonar att 

medborgarinitiativet utgör en exceptionell 

möjlighet för medborgarna att identifiera 

och formulera sina förväntningar och 

efterlysa åtgärder från EU:s sida. Denna 

möjlighet måste uppmuntras och stödjas 

med alla tillgängliga medel. Parlamentet 

inser dock att det finns betydande brister 

som måste åtgärdas och lösas för att 

effektivisera medborgarinitiativet. 

Parlamentet betonar att alla ytterligare 

utvärderingar av instrumentet bör syfta till 

att uppnå maximal användarvänlighet, 

eftersom medborgarinitiativet är ett viktigt 

sätt att koppla medborgarna till EU. 

Vidare betonar parlamentet att det är allas 

medborgerliga rättighet att använda sitt 

modersmål, och därför uppmanas 

kommissionen och medlemsstaterna att 

undersöka alternativ för att erbjuda 

möjligheten att göra detta i all verksamhet i 

samband med ett medborgarinitiativ, 

eftersom detta uppmuntrar medborgarnas 

deltagande. Parlamentet påpekar vikten av 

att allmänheten är medveten om 

medborgarinitiativet, och beklagar den 

begränsade kunskapen om detta verktyg 

bland EU-medborgarna. Parlamentet 

uppmanar EU att i detta syfte anordna 

informations- och reklamkampanjer som 

gör medborgarinitiativet bättre känt i 

3. Europaparlamentet betonar att 

medborgarinitiativet utgör en exceptionell 

möjlighet för medborgarna att identifiera 

och formulera sina förväntningar och 

efterlysa åtgärder från EU:s sida. Denna 

möjlighet måste uppmuntras och stödjas 

med alla tillgängliga medel. Parlamentet 

framhåller dock att det finns betydande 

brister som måste åtgärdas och lösas för att 

effektivisera medborgarinitiativet och inte 

förvandla det till ett otillbörligt 

lockerbjudande. Parlamentet betonar att 

alla ytterligare utvärderingar och översyner 

av instrumentet bör syfta till att uppnå en 

skyldighet för kommissionen att följa upp 

ett framgångsrikt medborgarinitiativ 

genom att lägga fram ett lämpligt 

lagstiftningsförslag. Vidare betonar 

parlamentet att det är allas medborgerliga 

rättighet att använda sitt modersmål, och 

därför uppmanas kommissionen och 

medlemsstaterna att undersöka alternativ 

för att erbjuda möjligheten att göra detta i 

all verksamhet i samband med ett 

medborgarinitiativ, eftersom detta 

uppmuntrar medborgarnas deltagande. 

Parlamentet påpekar vikten av att 

allmänheten är medveten om 

medborgarinitiativet, och beklagar den 

begränsade kunskapen om detta verktyg 

bland EU-medborgarna. Parlamentet 
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medierna och bland allmänheten. uppmanar EU att i detta syfte anordna 

informations- och reklamkampanjer som 

gör medborgarinitiativet bättre känt i 

medierna och bland allmänheten. 

Or. en 

 

 


