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Medborgarinitiativet ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 december 2010 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet (KOM(2010)0119 – 

C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(KOM(2010)0119), 

– med beaktande av artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artikel 294.2 och artikel 24 första stycket i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 

förslag för parlamentet (C7-0089/2010), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 

den 14 juli 20101, 

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 10 juni 20101, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 december 2010 

att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 

från utskottet för framställningar, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för 

medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0350/2010). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet tar del av rådets ordförandeskaps förklaring och kommissionens 

förklaringar som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1  Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 december 2010 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om 

medborgarinitiativet  

 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 211/2011.) 

 

                                                                                                                                                           
1  EUT C 267, 1.10.2010, s. 57. 



BILAGA 

 

 

Uttalanden 

 

 

Uttalande från kommissionen 

 

– I – 

 

Kommissionen kommer att lämna ut lämpliga uppgifter om medborgarinitiativ. Framför allt 

kommer kommissionen att utarbeta och uppdatera en omfattande och användarvänlig 

handledning för medborgarinitiativ på alla EU:s officiella språk. Handledningen ska ligga på 

kommissionens webbsida för medborgarinitiativ. När förslag till medborgarinitiativ diarieförs 

och behandlas, kommer kommissionen dessutom vid behov att ge upphovsmännen stöd och 

vägledning. Kommissionen kommer vidare på begäran att informera upphovsmännen till 

pågående eller planerade lagstiftningsförslag om de frågor som initiativet avser. 

 

 

 

– II – 

 

När ett medborgarinitiativ diarieförts på ett av de officiella språken kan upphovsmännen, när 

som helst under insamlingen av stödunderskrifter, be kommissionen att i registret ta in 

översättningar av det föreslagna initiativet på vilket annat av EU:s officiella språk som helst. 

Översättningarna ska göras på upphovsmännens ansvar. Innan nya språkversioner förs in i 

registret ska kommissionen kontrollera att det inte förekommer några uppenbara och väsentliga 

avvikelser mellan källtexten och översättningen av initiativets titel, ämne och mål. 

 

 

 

 

Uttalande från rådets belgiska ordförandeskap 

 

Ordförandeskapet kommer att göra sitt bästa för att garantera att de åtgärder som behövs för 

tillämpningen av denna förordning införs så snart som möjligt och senast ett år efter 

ikraftträdandet, i enlighet med förordningen. 


