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KORT BEGRUNDELSE

Artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union indfører en meget vigtig fornyelse i 
Unionens demokratiske virksomhed, idet den indeholder et nyt, konkret værktøj for aktivt 
medborgerskab og paneuropæisk debat:

"Et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal 
medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Europa-Kommissionen til inden for rammerne 
af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter 
borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne."

Med det europæiske borgerinitiativ indføres der et nyt koncept med tværnationalt demokrati 
og deltagelsesdemokrati i EU. Via dette borgerinitiativ kan EU-borgere henstille direkte til 
Kommissionen at iværksætte arbejdet med at udforme en retsakt. På en måde har 
Lissabontraktaten skabt et fjerde institutionelt organ i EU: en million borgere.

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer fastsætter 
procedurer og betingelser for, hvordan borgerinitiativer skal fungere i praksis.

Ordførerne er positive over for Kommissionens forslag, da inddragelse af civilsamfundet i 
politikudformning og forberedelser af afgørelser styrker offentlige institutioners demokratiske 
legitimitet og bringer Den Europæiske Union tættere på borgerne.

Ordførerne mener dog, at borgerinitiativet bør udformes så pragmatisk som muligt, og at 
komplicerede administrative procedurer bør undgås. De er også tilhængere af, at så mange 
iværksatte initiativer som muligt erklæres for antagelige. I dette øjemed skal 
procedurebestemmelserne forenkles i så vid udstrækning som muligt. Ordførernes 
væsentligste betænkeligheder ved og forslag til ændringer af forslaget er følgende:

Ifølge ordførerne bør minimumsalderen for, hvornår borgerne kan støtte et 
borgerinitiativ, være seksten år i alle medlemsstater. I medfør af artikel 9 i TEU nyder alle 
Unionens borgere lige stor opmærksomhed. Aktivt medborgerskab, social inddragelse af og 
solidaritet med unge er afgørende for fremtidens Europa, og nedsættelse af aldersgrænsen 
ville medvirke til at skabe større bevidsthed om europæiske spørgsmål blandt unge. 
Borgerinitiativet er desuden ikke et redskab i beslutningsprocessen, men kun et initiativ, der 
er med til at sætte dagsordenen, og det forhold, at man støtter et initiativ, adskiller sig 
væsentligt fra, at man udøver sin valgret. Hvis minimumsalderen knyttes til nationale 
alderskrav for valgret, vil det desuden skabe uligheder på grund af forskellige nationale 
alderskrav, og derfor foretrækker ordførerne, at et alderskrav på seksten år finder anvendelse i 
alle medlemsstater. 

Med hensyn til indsamlingens omfang mener ordførerne, at det bør være tilstrækkeligt at 
indsamle underskrifter i en fjerdedel af medlemsstaterne og ikke i en tredjedel, da 
administration og oversættelse er meget tids- og ressourcekrævende i hver medlemsstat, hvor 
der skal indsamles underskrifter. Da ordførerne ønsker at fjerne risikoen for, at initiativer 
bortfalder på grund af tidsfrister eller mangel på økonomisk støtte, foreslår de, at en fjerdedel 
af medlemsstaterne bør være tilstrækkelig, da dette antal stadig dækker en stor del af EU. 
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Da Kommissionen i sit forslag anmodede om en periode på to måneder til at undersøge, om et 
initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, synes tidsfristen på et år til 
indsamling af underskrifter at være for kort. Ordførerne foreslår, at tidsfristen for 
indsamling af underskrifter bør forlænges til fire år for at sikre, at også initiativer uden 
økonomisk støtte har en mulighed for at nå en million underskrifter.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt et initiativ opfylder betingelserne for at kunne 
fremsættes, mener ordførerne, at det ikke er nødvendigt at indsamle 300 000 underskrifter, 
inden Kommissionen tager stilling til dette spørgsmål. Ordførerne er af den faste 
overbevisning, at 5 000 underskrifter bør være tilstrækkelige, og at det ikke er nødvendigt, at 
underskriverne kommer fra mere end en medlemsstat. Det kræver tid og ressourcer at 
begynde at indsamle underskrifter i flere medlemsstater, og det skal ikke være nødvendigt at 
indlede processen i mere end en medlemsstat, inden man har kendskab til, om et initiativ 
anses for at opfylde betingelserne for at kunne fremsættes. Ordførerne regner dog med, at de 
krævede 5 000 underskrifter bør indsamles inden seks måneder, hvilket ville virke som et 
filter for useriøse initiativer; ved at fastsætte denne tidsfrist ville det være muligt at eliminere 
initiativer, der registreres, men aldrig opnår det fastsatte antal underskrifter.

Ordførerne foreslår også, at Kommissionen undersøger, om et initiativ opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes, inden en måned og ikke to, således at fremdriften med hensyn til 
indsamling af underskrifter ikke nedsættes. 

Ordførerne mener også, at forslag, der enten direkte eller indirekte er i strid med Den 
Europæiske Unions værdier, bør anses for ikke at opfylde betingelserne for at kunne 
fremsættes.

Hvad angår onlineindsamling af underskrifter foreslår ordførerne, at Kommissionen 
opretter et centralt websted benævnt "citizensinitiative.eu", hvor alle initiativer bør registreres, 
og borgerne kan finde og underskrive alle initiativer. Denne løsning ville være yderst 
ønskværdig af flere grunde. 

For det første af databeskyttelseshensyn, dvs. hvis Kommissionen oprettede og drev et 
centralt websted, ville det sikres, at regler og bestemmelser om beskyttelse af persondata 
overholdes. Ordførerne er af den faste overbevisning, at man ikke kan forvente, at en 
initiativtager til et borgerinitiativ opretter og driver et onlineindsamlingssystem, der opfylder 
alle relevante bestemmelser vedrørende databeskyttelse. 

Indsamlingen af underskrifter ville desuden ikke være ensartet set ud fra et 
databeskyttelsessynspunkt, hvis hver initiativtager skulle oprette sit eget websted.

For det andet ville Kommissionens forslag også være problematisk, da det ville indebære en 
yderligere byrde ikke blot for initiativtagerne, men også for medlemsstaterne, da de skulle 
kontrollere, at onlineindsamlingssystemerne er i overensstemmelse med de bestemmelser, 
Kommissionen har fastsat, og de skulle også attestere, at hvert websted opfylder kravene.

Det ville for det tredje lette adgangen til initiativerne væsentligt, hvis alle borgerinitiativer 
fandtes på et enkelt websted, da interesserede borgere hurtigt og uden vanskelighed kunne 
finde, underskrive og følge fremskridtene omkring alle initiativer.
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Ordførerne mener således, at Kommissionen bør oprette et centralt websted, og at den bør 
inddrage de relevante myndigheder i medlemsstaterne i dette arbejde, så at det kan fastlægges, 
hvilke data de har behov for med henblik på at identificere underskriverne og kontrollere 
deres identitet senere. Webstedet bør udformes på en sådan måde, at underskriveren – når han 
eller hun underskriver en støttetilkendegivelse online – først anmodes om at opgive sin 
nationalitet, og dernæst bør kun de felter, som de relevante myndigheder kræver udfyldt, 
udfyldes. Grunden til denne løsning er, at de enkelte medlemsstater har forskellige typer 
identifikationsnumre og anvender forskellige data med henblik på at kontrollere 
underskrivernes identitet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Disse procedurer og betingelser bør 
være klare, enkle og brugervenlige samt stå 
i et rimeligt forhold til borgerinitiativets 
art.

(3) Disse procedurer og betingelser bør 
være klare, enkle og brugervenlige samt stå 
i et rimeligt forhold til borgerinitiativets 
art, for at fremme deltagelse fra borgerne 
og gøre EU mere tilgængelig.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det er vigtigt, at der afholdes 
oplysningskampagner om 
borgerinitiativer med henblik på at øge 
borgernes bevidsthed og give nøjagtige 
oplysninger om dette nye instrument. 
Kommissionen og Europa-Parlamentet 
bør, via deres respektive repræsentationer 
og kontorer i medlemsstaterne, efter 
anmodning give borgerne oplysninger og 
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uformel rådgivning om borgerinitiativer, 
især hvad angår kriterierne for deres 
fremsættelse, EU's værdier og 
kompetencer samt EU-traktaterne. Der 
bør udarbejdes en brugervejledning om 
borgerinitiativerne på alle EU's officielle 
sprog, og den bør være tilgængelig online.

Begrundelse

Oplysningskampagner bliver afgørende for at undgå, at der rejses falske forhåbninger eller 
opstår misforståelser. Formålet med ændringsforslaget er at øge borgernes bevidsthed og 
give nøjagtige oplysninger om dette nye instrument.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det 
minimum af medlemsstater, hvorfra 
borgerne skal komme. For at sikre, at et 
borgerinitiativ repræsenterer en EU-
interesse, bør antallet fastsættes til en 
femtedel af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en 
minimumsalder for, hvornår borgerne kan 
støtte et borgerinitiativ. Det bør være 
samme alder som den, hvor borgerne får 
valgret til Europa-Parlamentet.

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en 
minimumsalder for, hvornår borgerne kan 
støtte et borgerinitiativ. Det bør være 16 år.
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Begrundelse

I medfør af artikel 9 i TEU nyder alle Unionens borgere lige stor opmærksomhed. Aktivt 
medborgerskab, social inddragelse af og solidaritet med unge er afgørende for Europas 
fremtid. Desuden adskiller det forhold, at man støtter et initiativ, sig væsentligt fra, at man 
udøver sin valgret, og det vil derfor være passende også at inddrage unge. Ydermere vil det, 
hvis minimumsalderen knyttes til den nationale valgretsalder, skabe uligheder på grund af 
forskellige nationale krav.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det er nødvendigt med et minimum 
af struktur for at kunne gennemføre et 
borgerinitiativ med et vellykket resultat. 
Dette bør tage form af et borgerudvalg, 
der består af fysiske personer 
(initiativtagere), der kommer fra en 
femtedel af medlemsstaterne, for at 
fremme udviklingen af fælleseuropæiske 
spørgsmål og overvejelser om disse 
spørgsmål. For at sikre gennemsigtighed 
og en smidig og effektiv kommunikation 
bør borgerudvalget udpege 
repræsentanter, der skal fungere som 
forbindelsesled mellem udvalget og EU-
institutionerne under hele proceduren.

Begrundelse

Borgerinitiativet er indført for at give borgerne mulighed for at deltage i det demokratiske liv 
i EU. Den bør kun være en mulighed for fysiske personer, der opretter et borgerudvalg.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Det er vigtigt at inddrage unge og 
tilskynde dem til at deltage i 
borgerinitiativer. 

Begrundelse

I forslaget har medlemsstaterne ansvaret for kontrollen af underskrifterne. For at inddrage 
unge bør vi sigte på at udvikle et system til kontrol af underskrifterne på EU-niveau med 
henblik på at sikre en fælles minimumsalder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre sammenhæng og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
forslagene til borgerinitiativer bør det være 
obligatorisk at registrere sådanne initiativer 
på et websted, som Kommissionen stiller 
til rådighed forud for indsamlingen af de 
nødvendige støttetilkendegivelse fra 
borgerne; forslag, der er krænkende eller 
useriøse, bør ikke registreres, og 
Kommissionen bør afvise at registrere 
forslag, som tydeligvis er i strid med EU's 
værdier. Kommissionen bør varetage 
registreringen i overensstemmelse med de 
almindelige principper om god 
forvaltningsskik.

(8) For at sikre sammenhæng og 
gennemsigtighed i forbindelse med 
forslagene til borgerinitiativer og for at 
undgå en situation, hvor der indsamles 
underskrifter til et forslag, der ikke er 
omfattet af forordningens 
anvendelsesområde, bør det være 
obligatorisk at registrere sådanne initiativer 
på et websted, som Kommissionen stiller 
til rådighed forud for indsamlingen af de 
nødvendige støttetilkendegivelser fra 
borgerne; forslag, der ikke er 
borgerinitiativer i henhold til denne 
forordning, bør ikke registreres, og 
Kommissionen bør afvise at registrere 
forslag, som tydeligvis er i strid med EU's 
værdier, som fastsat i artikel 2 i traktaten 
om Den Europæiske Union. Registrering 
er en administrativ procedure, der har til 
formål at udvælge de initiativer, der er 
omfattet af denne forordning. 
Registrering kan kun afvises af retlige 
grunde og under ingen omstændigheder 
på grundlag af overvejelser om, hvad der 
er politisk mest hensigtsmæssigt. 
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Kommissionen bør varetage registreringen 
i overensstemmelse med de almindelige 
principper om god forvaltningsskik og bør 
derfor være forpligtet til at underrette 
initiativtagerne om begrundelsen for at 
afvise registrering af et initiativ samt de 
retsmidler, der står til deres rådighed i 
den forbindelse. Kommissionen bør 
endvidere gøre det klart, at registrering og 
indsamling af det nødvendige antal af 
støttetilkendegivelser ikke nødvendigvis vil 
resultere i, at Kommissionen vedtager et 
forslag til en retsakt, og at registreringen 
af et initiativ ikke udgør en formel 
afgørelse om kompetencespørgsmål.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører afskaffelsen af kontrol af, om initiativer opfylder 
betingelserne. Kommissionen kontrollerer kun, om et initiativ er et borgerinitiativ i henhold 
til forordningen. Derefter skal initiativet registreres, og initiativtagerne kan ikke forhindres i 
at samle underskrifter. For at forhindre, at initiativet anvendes til at fremprovokere 
afgørelser fra Kommissionen om kompetencespørgsmål, bør det imidlertid præciseres over 
for at initiativtagerne, at registreringen kun betyder, at initiativet efter Kommissionens 
opfattelse er et europæisk borgerinitiativ, og at der ikke er tale om en formel afgørelse om 
kompetencespørgsmål.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Initiativtageren til et forslag til 
borgerinitiativ bør være ansvarlig for 
indsamlingen af de nødvendige 
støttetilkendegivelser fra borgerne.

(9) Når et forslag er registreret som et 
borgerinitiativ kan støttetilkendegivelser 
fra borgerne fremsendes af 
initiativtagerne.

Begrundelse

Ændringsforslaget til betragtning 9 styrker den holdning, at registreringen kun har til formål 
at afgøre, hvorvidt der er fremsat et europæisk borgerinitiativ. I bekræftende fald skal 
initiativtagerne ikke opfylde andre krav (antagelighed, etc.), men de kan frit udøve deres 
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traktatfæstede ret, nemlig retten til at indsamle underskrifter til støtte for et initiativ.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det bør fastsættes, at 
støttetilkendegivelser kan indsamles i 
papirform og online. I forbindelse med 
onlineindsamlingssystemer bør der være 
truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger 
for bl.a. at sikre, at personen kan 
identificeres, og at oplysningerne kan 
lagres sikkert. Til det formål bør det 
kræves, at Kommissionen fastsætter 
detaljerede tekniske specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer.

(10) Med henblik på at anvende moderne 
teknologi fornuftigt som et redskab til at 
fremme deltagelsesdemokratiet bør det 
fastsættes, at støttetilkendegivelser kan 
indsamles online og i papirform. I 
forbindelse med 
onlineindsamlingssystemer bør der være 
truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger 
for bl.a. at sikre, at personen er berettiget 
til at underskrive og kun underskriver én 
gang, og at oplysningerne kan lagres 
sikkert. Der bør udarbejdes detaljerede 
tekniske specifikationer på ekspertniveau, 
og disse skal regelmæssigt tilpasses den 
tekniske udvikling; Kommission bør 
derfor få delegeret beføjelse til at vedtage 
detaljerede tekniske specifikationer for 
onlineindsamlingssystemer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Støttetilkendegivelserne bør 
indsamles på en måde, der er 
borgervenlig, og som omfatter de 
nødvendige garantier for databeskyttelse. 
Samtidig bør dette ikke medføre en 
uforholdsmæssig stor byrde for 
initiativtagerne.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Medlemsstaterne bør kontrollere, at 
onlineindsamlingssystemer opfylder 
kravene i denne forordning.

udgår

Begrundelse

Da Kommissionen bør oprette og forvalte et centralt websted, er det ikke længere påkrævet, 
at medlemsstaterne kontrollerer, at kravene er opfyldt.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ 
indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at 
sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat 
er relevante, og samtidig tage hensyn til, 
hvor kompliceret det er at indsamle 
støttetilkendegivelser i hele EU, bør 
tidsfristen ikke være længere end 
12 måneder fra datoen for registreringen af 
det foreslåede initiativ.

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ 
indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at 
sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat 
er relevante, og samtidig tage hensyn til, 
hvor kompliceret det er at indsamle 
støttetilkendegivelser i hele EU, bør 
tidsfristen ikke være længere end 
24 måneder fra datoen for registreringen af 
det foreslåede initiativ.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er afgørende, at 
gennemsigtigheden opretholdes gennem 
hele processen. Derfor bør al finansiel og 
politisk støtte, der er modtaget, anføres i 
støttetilkendegivelsen for hvert enkelt 
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borgerinitiativ. Det bør ikke være tilladt at 
modtage finansiering fra politiske partier 
og europæiske politiske grupper.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen på et tilstrækkeligt tidligt 
tidspunkt træffer afgørelse om, hvorvidt 
forslag til initiativer opfylder 
betingelserne for at kunne fremsættes. 
Initiativtageren bør derfor anmode om en 
afgørelse herom, når der er indsamlet 
300 000 støttetilkendegivelser til et forslag 
til initiativ fra underskrivere fra mindst 
tre medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør inden to måneder, 
efter at den har modtaget anmodningen fra 
initiativtageren, træffe afgørelse om, 
hvorvidt initiativet opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes. Et forslag til 
borgerinitiativ bør anses for at opfylde 
betingelserne, hvis det falder inden for 
rammerne af Kommissionens beføjelser og 
vedrører spørgsmål, hvor der kan vedtages 
en EU-retsakt med henblik på at 
gennemføre traktaterne.

(14) Kommissionen bør inden en måned, 
efter at den har modtaget anmodningen fra 
initiativtageren, træffe afgørelse om, 
hvorvidt initiativet opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes. Et forslag til 
borgerinitiativ bør anses for at opfylde 
betingelserne, hvis det falder inden for 
rammerne af Kommissionens beføjelser og 
vedrører spørgsmål, hvor der kan vedtages 
en EU-retsakt med henblik på at 
gennemføre traktaterne. Inden 
Kommissionen påbegynder udarbejdelsen 
af et forslag til retsakt på grundlag af et 
borgerinitiativ, kan den høre Europa-
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Parlamentet om det foreslåede 
borgerinitiativs betydning og relevans.

Begrundelse

Kommissionen bør undersøge, om et initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, 
inden en måned og ikke to, således at fremdriften med hensyn til indsamling af underskrifter 
ikke nedsættes.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det bør bestemmes, at når 
borgerinitiativet har modtaget det 
nødvendige antal støttetilkendegivelser fra 
underskrivere, og det anses for at opfylde 
betingelserne, skal den enkelte 
medlemsstat være ansvarlig for at 
kontrollere og attestere de 
støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra 
borgere i den pågældende medlemsstat. Af 
hensyn til at begrænse den administrative 
byrde for medlemsstaterne bør de inden tre 
måneder gennemføre denne kontrol på 
grundlag af relevante undersøgelser og 
udstede et dokument, der bekræfter antallet 
af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

(15) Da der ikke findes en kompetent EU-
valgmyndighed, bør det bestemmes, at når 
borgerinitiativet har modtaget det 
nødvendige antal støttetilkendegivelser fra 
underskrivere, skal den enkelte 
medlemsstat være ansvarlig for at 
kontrollere og attestere de 
støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra 
borgere i den pågældende medlemsstat. Af 
hensyn til at begrænse den administrative 
byrde for medlemsstaterne bør de inden tre 
måneder gennemføre denne kontrol på 
grundlag af relevante undersøgelser, der 
kan bygge på tilfældige stikprøver, og 
udstede et dokument, der bekræfter antallet 
af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det er yderst vigtigt, at 
initiativtagere til et borgerinitiativ afgiver 
en erklæring om eventuelle finansielle 
midler, der er anvendt til at støtte og 
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fremme initiativet, for at sikre fuld 
gennemsigtighed. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør inden fire 
måneder behandle borgerinitiativet, drage 
konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke 
foranstaltninger den har til hensigt at træffe 
som reaktion herpå.

(17) Kommissionen bør inden tre måneder 
behandle borgerinitiativet, drage 
konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke 
foranstaltninger den har til hensigt at træffe 
som reaktion herpå.

Begrundelse

For sikre og fastholde en høj grad af borgerinddragelse, er det afgørende, at der kan regnes 
med en hurtig procedure. Europa-Kommissionen bør derfor være i stand til at formulere sine 
egne fuldstændige konklusioner om initiativet og de foranstaltninger, den hensigt at træffe, 
inden for en periode på tre måneder.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Europa-Parlamentet kan træffe 
passende foranstaltninger inden for dens 
beføjelser for at sikre, at borgernes 
stemme bliver hørt.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger finder fuldt ud 
anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Det er i den henseende 
hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at 
initiativtageren til et borgerinitiativ og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er registeransvarlige i 
betydningen i direktiv 95/46/EF, og at 
præcisere, hvor lang tid personoplysninger, 
der er indsamlet med henblik på et 
borgerinitiativ, højst må opbevares. 
Initiativtagerne bør i deres egenskab af 
registeransvarlige træffe alle egnede 
foranstaltninger til at efterkomme 
forpligtelserne i medfør af direktiv 
95/46/EF, navnlig forpligtelserne 
vedrørende lovlig behandling af 
oplysninger, sikkerheden i forbindelse med 
behandling og fremlæggelse af oplysninger 
og den registreredes ret til at få adgang til 
sine personoplysninger samt berigtigelse 
og sletning af den pågældendes 
personoplysninger.

(18) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger finder fuldt ud 
anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Det er i den henseende 
hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at 
initiativtageren til et borgerinitiativ og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er registeransvarlige i 
betydningen i direktiv 95/46/EF, når det 
gælder papirbaseret indsamling, og at 
præcisere, hvor lang tid personoplysninger, 
der er indsamlet med henblik på et 
borgerinitiativ, højst må opbevares. Når 
det gælder onlineindsamling, bør 
Kommissionen i sin egenskab af 
registeransvarlig træffe alle egnede 
foranstaltninger til at efterkomme 
forpligtelserne i medfør af direktiv 
95/46/EF, navnlig forpligtelserne 
vedrørende lovlig behandling af 
oplysninger, sikkerheden i forbindelse med 
behandling og fremlæggelse af oplysninger 
og den registreredes ret til at få adgang til 
sine personoplysninger samt berigtigelse 
og sletning af den pågældendes 
personoplysninger.

Begrundelse

Kommissionen bør oprette et centralt websted for at sikre beskyttelsen af personoplysninger, 
når det gælder onlineindsamling. Alle initiativer bør registreres og bør kunne underskrives på 
dette websted. Ellers ville der blive lagt en yderligere byrde på initiativtagernes skuldre.

Ændringsforslag 21
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Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er 
indgivet til Kommissionen i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvori Kommissionen opfordres til inden for 
rammerne af sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-
retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne, 
og som støttes af mindst én million 
berettigede underskrivere fra mindst en 
femtedel af alle medlemsstaterne

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "initiativtager": en fysisk eller juridisk 
person eller en organisation, der er 
ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen 
af et borgerinitiativ til Kommissionen.

3. "initiativtagere": fysiske personer, der 
danner et borgerudvalg, der er ansvarlig 
for forberedelsen og indgivelsen af et 
borgerinitiativ til Kommissionen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når initiativtageren er en fysisk person, 
skal den pågældende være unionsborger 
og have nået den alder, hvor 
vedkommende får valgret til Europa-
Parlamentet.

1. Initiativtagerne skal danne et 
borgerudvalg, der kommer fra mindst en 
femtedel af medlemsstaterne. 
Initiativtagerne skal være unionsborgere 
og mindst 16 år gamle.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når initiativtageren er en juridisk person 
eller en organisation, skal den 
pågældende være etableret i en 
medlemsstat. Organisationer, der ikke 
anses for at være en juridisk person i 
henhold til gældende national ret, skal 
have repræsentanter, der har beføjelser til 
at påtage sig juridiske forpligtelser på 
deres vegne og kan drages til ansvar.

udgår

Begrundelse

Kun fysiske personer kan være initiativtagere til et borgerinitiativ for at det beskyttes mod 
eventuelt at blive misbrugt af eksisterende erhvervsorganisationer, politiske partier etc.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være unionsborgere og 
have nået den alder, hvor de får valgret til 
Europa-Parlamentet.

2. For at være berettigede til at støtte et 
forslag til borgerinitiativ skal 
underskriverne være unionsborgere og 
mindst seksten år gamle.

Begrundelse

I medfør af artikel 9 i TEU nyder alle Unionens borgere lige stor opmærksomhed. Aktivt 
medborgerskab, social inddragelse af og solidaritet med unge er afgørende for Europas 
fremtid. Desuden adskiller det forhold, at man støtter et initiativ, sig væsentligt fra, at man 
udøver sin valgret, og det vil derfor være passende også at inddrage unge. Ydermere vil det, 
hvis minimumsalderen knyttes til den nationale valgretsalder, skabe uligheder på grund af 
forskellige nationale krav.



PE448.978v02-00 18/36 AD\837201DA.doc

DA

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registrering af et forslag til borgerinitiativ Registrering af et forslag til borgerinitiativ, 
og hvorvidt det opfylder betingelserne for 
at kunne fremsættes

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med undtagelse af de tilfælde, der er 
omhandlet i stk. 3 og 4, registrerer 
Kommissionen straks forslaget til initiativ 
under et specifikt registreringsnummer og 
sender en bekræftelse til initiativtageren.

2. Kommissionen træffer inden en måned 
fra modtagelsen af den i stk. 1 
omhandlede anmodning afgørelse om, 
hvorvidt forslaget til borgerinitiativ 
opfylder betingelserne for at kunne 
fremsættes. Forslaget til borgerinitiativ 
anses for at opfylde betingelserne og skal 
derfor registreres, hvis det opfylder 
følgende betingelser:
– det kan ikke med rimelighed anses for at 
være utilstedeligt, fordi det er krænkende 
eller useriøst
– det er ikke i strid med EU's værdier
– det vedrører et spørgsmål, hvor der kan 
vedtages en EU-retsakt med henblik på at 
gennemføre traktaterne, og 
– det falder inden for rammerne af 
Kommissionens beføjelser til at fremsætte 
forslag.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forslag til borgerinitiativer, der med 
rimelighed kan anses for at være 
utilstedelige, fordi de er krænkende eller 
useriøse, skal ikke registreres.

udgår

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen afslår at registrere 
forslag til borgerinitiativer, som er 
åbenbart i strid med EU's værdier.

4. Kommissionen afslår at registrere 
forslag til borgerinitiativer, som er 
åbenbart i strid med EU's værdier, som 
fastsat i artikel 2 i traktat om Den 
Europæiske Union. Kommissionens 
begrundelse for at afslå registrering af et 
initiativ skal være velunderbygget og skal 
offentliggøres på det websted, som 
Kommissionen opretter til dette formål.

Begrundelse

Gennemsigtighed vil utvivlsomt vise sig at have pædagogisk virkning og forhindre formering 
af uantagelige eller latterlige initiativer.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Et forslag til borgerinitiativ, der er 
blevet registreret, offentliggøres i registret.

5. Afgørelsen om, hvorvidt 
borgerinitiativet opfylder betingelserne for 
at kunne fremsættes, meddeles 
initiativtagerne til forslaget og 
offentliggøres i registret og på det websted, 
som Kommissionen stiller til rådighed.
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Den skal også omfatte angivelse af, 
hvilken retsakt eller foranstaltning 
Kommissionen anser for hensigtsmæssig, 
hvis en million støttetilkendegivelser er 
indsamlet til fordel for dette 
borgerinitiativ. Kommissionen kan altid 
ændre denne angivelse på det tidspunkt, 
hvor den vedtager sin afgørelse om, 
hvorvidt den vil gå videre med et 
borgerinitiativ.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen underretter 
initiativtageren om grundene til, at 
registrering af det foreslåede 
borgerinitiativ er blevet afslået.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Initiativtageren er ansvarlig for 
indsamlingen af de nødvendige 
støttetilkendegivelser fra underskrivere af 
et forslag til borgerinitiativ, der er blevet 
registreret i overensstemmelse med 
artikel 4.

1. Initiativtageren er ansvarlig for 
indsamlingen af de nødvendige 
støttetilkendegivelser fra underskrivere af 
et forslag til borgerinitiativ, der er blevet 
registreret og opfylder betingelserne for at 
kunne fremsættes i overensstemmelse med 
artikel 4.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Initiativtageren fremlægger for de 
kompetente myndigheder en erklæring om 
enhver finansiel støtte, der er modtaget 
fra interessegrupper eller repræsentanter 
for interessegrupper, under hele 
indsamlingen af støttetilkendegivelser, for 
at sikre fuld gennemsigtighed under hele 
borgerinitiativets livscyklus.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 12 måneder.

4. Alle støttetilkendegivelser skal 
indsamles efter datoen for registreringen af 
forslaget til initiativ og inden en frist på 
højst 24 måneder.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis støttetilkendegivelser indsamles 
elektronisk, skal de data, der indhentes via 
onlineindsamlingssystemet, lagres på en 
medlemsstats område. Modellen til 
støttetilkendegivelsesformularer kan 
tilpasses med henblik på elektronisk 
indsamling.

1. Hvis støttetilkendegivelser indsamles 
elektronisk, skal de data, der indhentes via 
onlineindsamlingssystemet, lagres centralt 
af Kommissionen eller af Europa-
Parlamentet. Modellen til 
støttetilkendegivelsesformularer kan 
tilpasses med henblik på elektronisk 
indsamling.

Begrundelse

Kommissionen bør oprette et centralt websted for at sikre beskyttelsen af personoplysninger. 
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Alle initiativer bør registreres og bør kunne underskrives på dette websted. Ellers ville der 
blive lagt en yderligere byrde på initiativtagernes skuldre.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Data, som underskriverne har 
fremlagt via onlineindsamlingssystemet, 
skal kontrolleres, lagres og destrueres i 
overensstemmelse med EU's regler om 
databeskyttelse og retten til privatlivets 
fred.

Begrundelse

Underskriverne giver personlige oplysninger, som skal beskyttes mod enhver form for 
misbrug.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis onlineindsamlingssystemet 
opfylder de i stk. 4 omhandlede 
bestemmelser, udsteder den relevante 
kompetente myndighed inden en måned 
en attest i overensstemmelse med 
modellen i bilag IV. Indtil de i stk. 5 
omhandlede tekniske specifikationer er 
blevet vedtaget, anvender den kompetente 
myndighed dertil egnede nationale 
tekniske specifikationer til at vurdere, om 
onlineindsamlingssystemet er i 
overensstemmelse med stk. 4.

udgår

Medlemsstaterne anerkender attester 
udstedt af andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder.
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Begrundelse

Da Kommissionen bør oprette og forvalte et centralt websted, er det ikke længere påkrævet, 
at medlemsstaterne kontrollerer, at kravene er opfyldt.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a. kun fysiske personer kan indgive en 
støttetilkendegivelse online

a. kun fysiske personer, der er berettigede 
til at underskrive, kan indgive en 
støttetilkendegivelse online

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba. det kan kontrolleres, at hver person 
kun fremsætter en støttetilkendegivelse

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden 12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse vedtager 
Kommissionen tekniske specifikationer til 
gennemførelse af stk. 4, jf. 
forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

5. Inden 12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse foretager 
Kommissionen i samarbejde med Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse en evaluering, således at 
Kommissionen kan vedtage tekniske 
specifikationer til gennemførelse af stk. 4, 
jf. forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2. 
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Denne evaluering fremsendes sammen 
med forslagene til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal 
komme fra mindst en femtedel af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 
minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

2. I en femtedel af medlemsstaterne skal 
underskriverne mindst omfatte det 
minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, der udstedte det 
identifikationsdokument, der er anført i 
deres støttetilkendegivelse.

3. Underskriverne anses for at komme fra 
den medlemsstat, hvor de har deres faste 
bopæl.

En underskriver, som ikke er statsborger i 
den medlemsstat, hvori den pågældende 
har fast bopæl, kan vælge at blive anset 
for at komme fra den medlemsstat, hvor 
vedkommende har fast bopæl, eller fra 
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den medlemsstat, hvori den pågældende 
er statsborger.
En underskriver, der har fast bopæl i et 
tredjeland, anses for at komme fra den 
medlemsstat, hvori den pågældende er 
statsborger.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår
Afgørelse om, hvorvidt et forslag til 

borgerinitiativ opfylder betingelserne for 
at kunne fremsættes

1. Når initiativtageren har indsamlet 
300 000 støttetilkendegivelser, jf. artikel 5, 
fra underskrivere fra mindst tre 
medlemsstater, indgiver den pågældende 
en anmodning til Kommissionen om at 
træffe afgørelse om, hvorvidt forslaget til 
borgerinitiativ opfylder betingelserne for 
at kunne fremsættes. Med henblik herpå 
anvender initiativtageren formularen i 
bilag V.
2. Kommissionen træffer inden to 
måneder fra modtagelsen af den i stk. 1 
omhandlede anmodning afgørelse om, 
hvorvidt forslaget til borgerinitiativ 
opfylder betingelserne for at kunne 
fremsættes. Forslaget til borgerinitiativ 
anses for at opfylde betingelserne, hvis:
a. det vedrører et spørgsmål, hvor der kan 
vedtages en EU-retsakt med henblik på at 
gennemføre traktaterne, og samt
b. det falder inden for rammerne af 
Kommissionens beføjelser til at fremsætte 
forslag.
3. Den i stk. 2 omhandlede afgørelse 
meddeles initiativtageren til det 
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pågældende forslag og offentliggøres.

Begrundelse

Det er hensigten at afgørelsen om registrering af et forslag til borgerinitiativ, og hvorvidt det 
opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, skal foretages i én arbejdsgang. Artikel 8 er 
derfor ikke nødvendig, eftersom artikel 4 behandler registrering af et forslag til 
borgerinitiativ, og hvorvidt det opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når initiativtageren har indsamlet de 
nødvendige støttetilkendegivelser fra 
underskriverne, jf. artikel 5 og 7, og 
Kommissionen har besluttet, at forslaget til 
borgerinitiativ opfylder betingelserne for at 
kunne fremsættes, jf. artikel 8, fremsender 
initiativtageren støttetilkendegivelserne i 
papirform eller elektronisk form til de 
relevante kompetente myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 14 til kontrol og 
attestering. Med henblik herpå anvender 
initiativtageren formularen i bilag VI.

1. Når initiativtageren har indsamlet de 
nødvendige støttetilkendegivelser fra 
underskriverne, jf. artikel 5 og 7, og 
Kommissionen har besluttet, at forslaget til 
borgerinitiativ opfylder betingelserne for at 
kunne fremsættes, jf. artikel 4, fremsender 
initiativtageren støttetilkendegivelserne i 
papirform eller elektronisk form til de 
relevante kompetente myndigheder, der er 
omhandlet i artikel 14 til kontrol og 
attestering. Med henblik herpå anvender 
initiativtageren formularen i bilag VI.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Initiativtageren fremsender 
støttetilkendegivelserne til den 
medlemsstat, der har udstedt det deri 
anførte identifikationsdokument.

Initiativtageren fremsender 
støttetilkendegivelserne til den 
medlemsstat, hvor underskriverne har 
deres faste bopæl.
En underskriver, som ikke er statsborger i 
den medlemsstat, hvori den pågældende 
har fast bopæl, kan vælge at blive anset 
for at komme fra den medlemsstat, hvor 
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vedkommende har fast bopæl, eller fra 
den medlemsstat, hvori den pågældende 
er statsborger.
Hvis underskriverne har deres faste bopæl 
i et tredjeland, fremsender initiativtageren 
støttetilkendegivelserne til den 
medlemsstat, hvor de er statsborgere.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder 
kontrollerer inden tre måneder 
støttetilkendegivelserne på grundlag af 
passende undersøgelser og udsteder en 
attest til initiativtageren i 
overensstemmelse med modellen i 
bilag VII, hvori antallet af gyldige 
støttetilkendegivelser for den pågældende 
medlemsstat attesteres.

2. De kompetente myndigheder 
kontrollerer inden tre måneder 
støttetilkendegivelserne på grundlag af 
stikprøvekontrol og udsteder en attest til 
initiativtageren i overensstemmelse med 
modellen i bilag VII, hvori antallet af 
gyldige støttetilkendegivelser for den 
pågældende medlemsstat attesteres. Den 
procentvise andel af ugyldige signaturer i 
stikprøven vil blive fratrukket det samlede 
antal af støttetilkendegivelser. Der bliver 
kun udstedt en attest, hvis det resterende 
antal af støttetilkendegivelser overstiger 
en million.

Begrundelse

Denne artikel har til formål at gøre kontrollen hurtigere. Hvis borgerinitiativet f.eks. får 1,5 
millioner underskrivere, kan kontrolmyndigheden foretage en stikprøvekontrol af 5000 af det 
samlede antal underskrifter. Hvis det af denne stikprøvekontrol fremgår, at ud af de 5000 er 
500 (eller 10 %) er falske, ufuldstændige eller ikke kan verificeres, så kan resultatet 
ekstrapoleres til samtlige indsamlede underskrifter, idet det antages, at 10 % af de 1,5 
millioner underskrifter er falske. Desuden imødegår en sådan stikprøvekontrol også 
Kommissionens argument, hvorefter identifikationsnummeret er nødvendigt for at gennemføre 
en grundig kontrol af underskrifternes gyldighed.

Ændringsforslag 48
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a. offentliggør den straks borgerinitiativet 
på sit websted

a. offentliggør den straks borgerinitiativet 
på sit websted på alle de officielle EU-
sprog

Begrundelse

Alle EU-borgere bør være i stand til at forstå indholdet af det foreslåede borgerinitiativ med 
henblik på at støtte det, efter at det er blevet godkendt af Europa-Kommissionen. Dette vil kun 
kunne opnås, hvis initiativerne er oversat alle de officielle EU-sprog efter offentliggørelse på 
Europa-Kommissionens websted. 

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b. behandler den borgerinitiativet og 
fastsætter inden fire måneder sine 
konklusioner om initiativet samt eventuelle 
foranstaltninger, den agter at træffe, og 
grundene hertil i en meddelelse.

b. behandler den borgerinitiativet og 
fastsætter inden tre måneder sine 
konklusioner om initiativet samt passende 
forslag om det spørgsmål, hvor borgerne 
har tilkendegivet, at en retsakt er 
påkrævet. Såfremt Kommissionen 
beslutter at træffe alternative 
foranstaltninger eller ikke at træffe 
foranstaltninger, skal den angive sin 
begrundelse herfor i en meddelelse.

Begrundelse

For at skabe en stærkere forpligtelse for Kommissionen til at følge op på borgerinitiativer. 
For sikre og fastholde en høj grad af borgerinddragelse, er det afgørende, at der kan regnes 
med en hurtig procedure. Europa-Kommissionen bør derfor være i stand til at formulere sine 
egne fuldstændige konklusioner om initiativet og de foranstaltninger, den hensigt at træffe, 
inden for en periode på tre måneder.

Ændringsforslag 50
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1, litra b), omhandlede 
meddelelse sendes til initiativtageren til 
borgerinitiativet samt til Europa-
Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

2. Listen over fremsatte borgerinitiativer 
samt den i stk. 1, litra b), omhandlede 
meddelelse sendes til initiativtageren til 
borgerinitiativet samt til Europa-
Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

Begrundelse

For at skabe en stærkere forpligtelse for Kommissionen til at følge op på borgerinitiativer.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen fremlægger for 
Europa-Parlamentet og Rådet en årlig 
offentlig rapport om gennemførelsen af 
borgerinitiativer, hvori der bl.a. angives 
antallet af fremsatte initiativer, hvorvidt 
de opfyldte betingelserne for at kunne 
fremsættes samt Kommissionens 
opfølgning af hvert enkelt initiativ.

Begrundelse

For at skabe en stærkere forpligtelse for Kommissionen til at følge op på borgerinitiativer.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hvad angår borgerinitiativer, for 
hvilke der er blevet indsamlet en million 
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støttetilkendegivelser, kan Europa-
Parlamentet til enhver tid opfordre 
Kommissionen til at redegøre for de 
foranstaltninger, den har til hensigt at 
træffe, eller i givet fald for dens afgørelse 
om ikke at træffe foranstaltninger og om 
begrundelsen herfor. Under udøvelsen af 
sine beføjelser kan Europa-Parlamentet 
til enhver tid foretage høringer af 
initiativtagerne eller vedtage en 
beslutning. Initiativtagerne kan også 
indgive et andragende til Europa-
Parlamentet om spørgsmålet, hvis 
kriterierne herfor er opfyldt.

Begrundelse

For at opfylde borgernes forventninger og undgå frustrationer, er det vigtigt, at Europa-
Parlamentet tilbyder andre muligheder og drøfter spørgsmålet for at præcisere 
Kommissionens beslutning.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b. manglende overholdelse af kravene til 
onlineindsamlingssystemer

udgår

Begrundelse

Vi støtter tanken om ét centralt websted drevet af Kommissionen i stedet for websteder, som 
hver initiativtager skal oprette; på denne måde sikres det, at bestemmelserne om 
databeskyttelse altid overholdes.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved delegerede Kommissionen kan ved delegerede 
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retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage 
ændringer af bilagene til denne forordning.

retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage 
ændringer af bilagene til denne forordning 
med undtagelse af bilag II og III.

Begrundelse

Der er bestemmelser i disse to bilag, der skal behandles af Europa-Parlamentet. Disse to 
bilag skal derfor udelukkes fra anvendelsesområdet for de delegerede retsakter og 
komitologiproceduren. 

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende og træde 
i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-
Parlamentet og Rådet begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse.

Den delegerede retsakt offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende og træder i 
kraft inden fristens udløb, hvis Europa-
Parlamentet og Rådet begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen underretter de øvrige 
medlemsstater herom.

Kommissionen underretter de øvrige 
medlemsstater og Europa-Parlamentet 
herom.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 21 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fem år efter at forordningen er trådt i 
kraft, aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om dens 
gennemførelse.

To år efter at forordningen er trådt i kraft, 
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om dens 
gennemførelse.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det retsgrundlag i traktaterne, der gør 
det muligt for Kommissionen at træffe 
foranstaltninger

udgår

Begrundelse

Det er ikke realistisk at forvente, at borgere, der iværksætter et initiativ, har kendskab til det 
retsgrundlag i traktaterne, der gør det muligt for Kommissionen at træffe foranstaltninger. 
Tværtimod er det Kommissionens opgave at undersøge et initiativ og dets forenelighed med 
traktaterne og derefter informere initiativtagerne, hvorvidt det opfylder betingelserne for at 
kunne fremsættes, idet Kommissionen skal angive de præcise grunde for dens afgørelse og 
offentliggøre den.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Initiativtagerens fulde navn, postadresse 
og e-mail-adresse eller, hvis denne er en 
juridisk enhed eller organisation, dennes 
retlige repræsentants fulde navn, 
postadresse og e-mail-adresse

5. Initiativtagerens fulde navn, postadresse 
og e-mail-adresse

Ændringsforslag60
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Forslag til forordning
Bilag III – Rubrik 2 – nr. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Finansiel og politisk støtte modtaget i 
forbindelse med det foreslåede 
borgerinitiativ*:

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag III – Rubrik 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rubrik 3: (udfyldes af underskriveren) Rubrik 3: (udfyldes af underskriveren)

1. Navn: 1. Navn:
Fornavn(e)* …......Efternavn*: Fornavn(e)* …......Efternavn*:
2. Adresse:
Gade:
Postnummer: By*:
Land*:

2. Adresse:
Gade:
Postnummer: By*:
Land*:

3. E-mail: 3. E-mail:
4. Fødselsdato og -sted*: 4. Fødselsdato og -sted*:
Fødselsdato: Sted og land: Fødselsdato: Sted og land:
5. Nationalitet*: 5. Nationalitet*:
6. Personligt identifikationsnummer*:
Type 
identifikationsnummer/identifikationsdok
ument*:
Nationalt identitetskort: Pas: Social 
sikring:
Medlemsstat, der udstedte 
identifikationsnummeret/identifikationsdo
kumentet*:
7. Jeg bekræfter herved, at oplysningerne 
på denne formular er korrekte, og at jeg 
kun har støttet dette forslag til 
borgerinitiativ én gang*.

6. Jeg bekræfter herved, at oplysningerne 
på denne formular er korrekte, og at jeg 
kun har støttet dette forslag til 
borgerinitiativ én gang*.

Dato og underskrift*•: ……….. Dato og underskrift*•: ………..
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IV

Attest til bekræftelse af, at 
onlineindsamlingssystemet er i 

overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. xxxx/xxxx

 [….] (navnet på den kompetente 
myndighed) i [….](medlemsstatens navn), 
bekræfter herved, at følgende 
onlineindsamlingssystem: [….] 
(webadresse), der anvendes til elektronisk 
indsamling af støttetilkendegivelser til 
borgerinitiativet med 
registreringsnummer [….], er i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i forordning (EU) nr. 
xxxx/xxxx.
Dato, underskrift og den kompetente 
myndigheds stempel:

udgår

Begrundelse

Kommissionens forslag om, at hver initiativtager skulle oprette sit eget websted, ville 
indebære en yderligere byrde ikke blot for initiativtagerne, men også for medlemsstaterne, da 
de skulle kontrollere, at onlineindsamlingssystemerne er i overensstemmelse med de 
bestemmelser, Kommissionen har fastsat, og de skulle også attestere, at hvert websted 
opfylder kravene. For at undgå dette mener vi, at Kommissionen bør oprette et centralt 
websted, hvor alle initiativerne skal lagres.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formular til fremsendelse af 
støttetilkendegivelser til de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne

Formular til fremsendelse af 
støttetilkendegivelser til de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne
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1. Initiativtagerens fulde navn, postadresse 
og e-mail-adresse eller, hvis denne er en 
juridisk enhed eller organisation, dennes 
retlige repræsentants fulde navn, 
postadresse og e-mail-adresse*:

1. Initiativtagerens fulde navn, postadresse 
og e-mail-adresse*:

2. Titlen på borgerinitiativet*:
3. Registreringsnummer i Kommissionen*:
4. Registreringsdato*:
5. Dato for anmodning om afgørelse om, 
hvorvidt forslaget opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes*:
6. Antal underskrivere fra [medlemsstatens 
navn]*:

2. Titlen på borgerinitiativet*:
3. Registreringsnummer i Kommissionen*:
4. Registreringsdato*:
5. Dato for anmodning om afgørelse om, 
hvorvidt forslaget opfylder betingelserne 
for at kunne fremsættes*:
6. Antal underskrivere fra [medlemsstatens 
navn]*:

7. Bilag:*:
(Omfatter alle støttetilkendegivelser fra 
underskrivere, der har anført et personligt 
identifikationsnummer udstedt af samme 
medlemsstat. Anfør eventuelt de(n) 
relevante attest(er), der bekræfter, at 
onlineindsamlingssystemet er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. xxxx/xxxx)

7. Bilag:*:
(Omfatter alle støttetilkendegivelser fra 
underskrivere)

8. Dato og initiativtagerens underskrift*: 8. Dato og initiativtagerens underskrift*:
*: Felter, der skal udfyldes *: Felter, der skal udfyldes

Begrundelse

Nogle medlemsstater udsteder ikke identitetskort til deres borgere, og derfor vil det være 
mere passende at anvende statsborgerskab. Da Kommissionen bør oprette og forvalte et 
centralt websted, er det desuden ikke længere påkrævet, at medlemsstaterne kontrollerer, at 
kravene er opfyldt.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag VIII – nr. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Initiativtagerens fulde navn, postadresse 
og e-mail-adresse eller, hvis denne er en 
juridisk enhed eller organisation, dennes 
retlige repræsentants fulde navn, 
postadresse og e-mail-adresse.

6. Initiativtagerens fulde navn, postadresse 
og e-mail-adresse.
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