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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med anmodning til Kommissionen om at fremsætte et forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om gennemførelsen af borgerinitiativet
(2008/2169(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

 der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som blev undertegnet i Lissabon 
den 13. december 2007,

 der henviser til traktaten om en forfatning for Europa1,

 der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten2,

 der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om tænkepausen: struktur, områder og 
rammer for en evaluering af debatten om EU3,

 der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Udvalget for Andragender (A6-0043/2009),

A. der henviser til, at der med Lissabontraktaten indføres et borgerinitiativ, hvorved et antal 
unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, 
kan tage initiativ til at opfordre Kommissionen 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 – artikel 11, stk. 4, i den nye udgave af EU-
traktaten ("TEU ny udg."),

B. der henviser til, at en million unionsborgere dermed vil få den samme ret til at anmode 
Kommissionen om at fremsætte lovgivningsforslag, som Rådet har haft siden oprettelsen 
af De Europæiske Fællesskaber i 1957 (oprindeligt EØF-traktatens artikel 152,  nu EF-
traktatens artikel 208, fremover artikel 241 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ("TEUF")) og Europa-Parlamentet siden Maastricht-traktatens 
ikrafttrædelse i 1993 (nu EF-traktatens artikel 192, fremover artikel 225 i TEUF), 

C. der henviser til, at borgerne dermed vil spille en direkte rolle i udøvelsen af EU's 
magtbeføjelser, idet de for første gang inddrages direkte i indledningen af den europæiske 
lovgivningsproces, 

D. der henviser til, at artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg., som et specielt udslag af retten til 
                                               
1 EUT C 310 af 16.12.2004, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0055.
3 EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 306.
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demokratisk deltagelse efter artikel 10, stk. 3, i TEU ny udg., tager sigte på at stifte en
individuel ret for unionsborgerne til at deltage i et borgerinitiativ,

E. der henviser til, at initiativretten ofte forveksles med retten til at indgive et andragende, og 
at det skal sikres, at borgerne er helt klar over forskellen mellem de to rettigheder, især 
fordi et andragende rettes til Parlamentet, mens et borgerinitiativ rettes til Kommissionen,

F. der henviser til, at EU's institutioner og medlemsstaterne er forpligtet til at skabe 
forudsætningerne for, at unionsborgerne kan udøve deres ret til deltagelse på en 
gnidningsløs, gennemsigtig og effektiv måde,

G. der henviser til, at de procedurer og betingelser, der gælder for borgerinitiativet, herunder 
det minimumsantal medlemsstater, som de borgere, der tager initiativet, skal komme fra, 
fastlægges af Parlamentet og Rådet i henhold til den pågældende lovgivningsmæssige 
procedure i en forordning (artikel 24, stk. 1, i TEUF),

H. der henviser til, at især de grundlæggende rettigheder til lighed, god forvaltning og 
retsbeskyttelse bør sikres i forbindelse med udstedelse og gennemførelse af denne 
forordning,

Minimumsantal medlemsstater

I. der henviser til, at "det minimumsantal medlemsstater, som borgerne skal komme fra" 
(artikel 24, stk. 1, i TEUF) skal være "et betydeligt antal medlemsstater" (artikel 11, stk. 4, 
i TEU ny udg.),

J. der henviser til, at fastsættelsen af minimumsantallet af medlemsstater ikke må være 
vilkårlig, men skal være i overensstemmelse med formålet med forordningen og skal 
fortolkes under hensyn til andre traktatbestemmelser for at undgå modstridende
fortolkninger,

K. der henviser til, at formålet med forordningen består i at sikre, at den europæiske 
lovgivningsproces ikke allerede fra starten styres af enkelte medlemsstaters særinteresser, 
men af almene europæiske interesser, 

L. der henviser til, at artikel 76 i TEUF viser, at lovgivningsforslag, der støttes af en 
fjerdedel af medlemsstaterne, kan formodes i tilstrækkeligt omfang at tage hensyn til 
almene europæiske interesser, og at et sådant minimumsantal derfor kan anses for at være 
uanfægteligt, 

M. der henviser til, at formålet med forordningen kun opfyldes, når dette er forbundet med et 
minimumsantal af støttetilkendegivelser fra hver af disse medlemsstater,

N. der henviser til, at det kan udledes af artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg., som angiver tallet 
en million unionsborgere ud af en samlet befolkning på ca. 500 millioner mennesker, at 
1/500 af befolkningen bør betragtes som repræsentativ,

Deltagernes minimumsalder 

O. der henviser til, at artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg. gælder for alle unionsborgere,
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P. der henviser til, at enhver indskrænkelse af retten til demokratisk deltagelse og enhver 
forskelsbehandling på grund af alder skal være i overensstemmelse med proportionalitets–
princippet,

Q. der henviser til, at det også bør undgås, at der anlægges modstridende fortolkninger, 
således som det f.eks. kunne blive tilfældet, hvis minimumsalderen for deltagelse i valget 
til Europa-Parlamentet i en medlemsstat er lavere end minimumsalderen for deltagelse i et 
borgerinitiativ,

Procedure

R. der henviser til, at et borgerinitiativ, der er i overensstemmelse med bestemmelserne, 
forpligter Kommissionen til at beskæftige sig med initiativets anliggende og træffe 
afgørelse om, hvorvidt og i hvilken grad den vil fremsætte et forslag til retsakt i 
overensstemmelse dermed,

S. der henviser til det tilrådelige i, at der i initiativerne anføres et eller flere retsgrundlag for 
Kommissionens fremsættelse af lovgivningsforslag,

T. der henviser til, at et borgerinitiativ kun kan komme videre, hvis det opfylder 
betingelserne, nemlig

 at det indeholder en anmodning til Kommissionen om at fremsætte et forslag til EU-
retsakt

 at EU har lovgivningsbeføjelser og Kommissionen ret til at fremsætte et forslag på det 
pågældende område

 at den ønskede retsakt ikke åbenlyst strider mod EU's generelle retsprincipper,

U. der henviser til, at et borgerinitiativ kun kan godkendes, hvis det opfylder betingelserne 
som anført ovenfor, og hvis det er repræsentativt i den forstand, at det støttes af mindst en 
million borgere, der er statsborgere i et betydeligt antal medlemsstater,

V. der henviser til, at det er Kommissionens opgave at kontrollere, om borgerinitiativet 
opfylder forudsætningerne for at kunne godkendes,

W. der henviser til, at det er overordentlig ønskeligt, at der ved organiseringen af et 
borgerinitiativ allerede før indsamlingen af støttetilkendegivelser skaffes retssikkerhed 
med hensyn til borgerinitiativets opfyldelse af formaliteterne,

X. der henviser til, at arbejdet med at kontrollere støttetilkendegivelsernes ægthed ikke kan 
udføres af Kommissionen og derfor bør varetages af medlemsstaterne; der henviser til, at 
medlemsstaternes forpligtelser i den forbindelse dog kun omfatter initiativer inden for 
rammerne af artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg. og under ingen omstændigheder initiativer, 
der ikke opfylder betingelserne som nævnt ovenfor; der henviser til, at medlemsstaterne 
derfor må skaffe retssikkerhed med hensyn til borgerinitiativets opfyldelse af 
formaliteterne, allerede inden indsamlingen af støttetilkendegivelserne påbegyndes,
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Y. der henviser til, at Kommissionens kontrol af, hvorvidt et borgerinitiativ opfylder 
betingelserne, imidlertid kun må vedrøre de nævnte juridiske spørgsmål og under ingen 
omstændigheder omfatte betragtninger af politisk karakter; der henviser til, at dette vil 
sikre, at det ikke er op til Kommissionen selv ud fra egne politiske overvejelser at beslutte, 
hvorvidt et borgerinitiativ opfylder betingelserne eller ej,

Z. der henviser til, at det forekommer hensigtsmæssigt at opdele proceduren i forbindelse 
med et borgerinitiativ i følgende fem faser:

 anmeldelse af initiativet

 indsamling af støttetilkendegivelser

 indgivelse af initiativet

 Kommissionens stillingtagen

 kontrol af, at den ønskede retsakt er i overensstemmelse med traktaterne, 

Princippet om gennemsigtighed

AA.der henviser til, at borgerinitiativet er et instrument til udøvelse af offentlige 
magtbeføjelser på lovgivningsområdet og som sådant er underlagt princippet om 
gennemsigtighed; der henviser til, at et borgerinitiativs organisatorer følgelig offentligt 
må stå til regnskab for finansieringen af det, herunder for, hvor midlerne hertil kommer 
fra,

Politisk kontrol med processen

AB. der henviser til, at det er Parlamentets politiske opgave at kontrollere processen i 
forbindelse med et borgerinitiativ,

AC. der henviser til, at dette ansvar vedrører gennemførelsen af forordningen om 
borgerinitiativet som sådan og Kommissionens politiske holdning med hensyn til den 
anmodning, der fremsættes ved borgerinitiativet,

AD.der henviser til, at det er vigtigt at sikre, at anmodninger, der fremsættes til 
Kommissionen ved et borgerinitiativ, er forenelige med Parlamentets demokratisk 
godkendte prioriteter og forslag,

Konstitutionelle borgerinitiativer

AE. der henviser til, at det er omstridt, hvorvidt artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg. også omfatter 
initiativer, der vedrører traktatændringer (konstitutionelle borgerinitiativer),

1. anmoder Kommissionen om efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse straks at fremsætte et 
forslag til en forordning om borgerinitiativet på grundlag af artikel 24 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde;

2. opfordrer Kommissionen til i forbindelse hermed at tage behørigt hensyn til 
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henstillingerne i bilaget til denne beslutning;

3. opfordrer til, at forordningen bliver klar, enkel og brugervenlig og inkorporerer praktiske 
elementer i forbindelse med definitionen af et borgerinitiativ, således at det ikke 
forveksles med retten til at indgive andragender;

4. vedtager at se på mulighederne for at etablere et effektivt system til at kontrollere 
processen i forbindelse med et borgerinitiativ straks efter vedtagelsen af forordningen; 

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING:
HENSTILLINGER OM INDHOLDET AF KOMMISSIONENS FORSLAG TIL 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM 
GENNEMFØRELSEN AF BORGERINITIATIVET

Om fastlæggelsen af minimumsantallet af medlemsstater
1. Minimumsantallet af medlemsstater, som de unionsborgere, der deltager i 

borgerinitiativet, skal komme fra, er en fjerdedel af antallet af medlemsstater.

2. Dette krav er kun opfyldt, hvis mindst 1/500 af befolkningen i hver af de berørte 
medlemsstater støtter initiativet.

Om fastlæggelsen af deltagernes minimumsalder 

3. Enhver unionsborger, som har stemmeret i henhold til lovgivningen i den pågældendes 
egen medlemsstat, kan deltage i et borgerinitiativ.

Om procedurens udformning 

4. Proceduren for et borgerinitiativ omfatter følgende fem faser:

 anmeldelse af initiativet

 indsamling af støttetilkendegivelser 

 indgivelse af initiativet

 Kommissionens stillingtagen

 kontrol af, at den ønskede retsakts er i overensstemmelse med traktaterne.

5. Et borgerinitiativs første fase indledes med organisatorernes anmeldelse af 
borgerinitiativet til Kommissionen og slutter med Kommissionens formelle afgørelse om, 
hvorvidt borgerinitiativet er behørigt anmeldt. Denne fase er karakteriseret ved følgende:

a) Et borgerinitiativ skal af organisatorerne anmeldes til Kommissionen. Ved 
anmeldelsen skal hver organisator oplyse navn, fødselsdato, nationalitet og bopæl 
samt borgerinitiativets nøjagtige ordlyd på et af EU's officielle sprog. 

b) Kommissionen vurderer, om det anmeldte borgerinitiativ formelt kan behandles. Et 
borgerinitiativ kan formelt behandles, hvis det opfylder følgende fire forudsætninger:

 Det indeholder en anmodning til Kommissionen om at fremsætte et forslag til 
udstedelse af en EU-retsakt.
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 EU har i henhold til de traktater, der udgør grundlaget for EU, kompetence til at 
udstede en retsakt på det pågældende område. 

 Kommissionen har i henhold til de traktater, der udgør grundlaget for EU, 
kompetence til at fremsætte et forslag til en retsakt på det pågældende område. 

 Den ønskede retsakt er ikke klart i modstrid med EU's generelle retsprincipper.

Kommissionen yder organisatorerne den nødvendige bistand i overensstemmelse 
med artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder for 
at sikre, at de initiativer, der anmeldes, kan behandles. Samtidig informerer 
Kommissionen borgerinitiativets organisatorer om aktuelle eller planlagte 
lovgivningsinitiativer om det pågældende borgerinitiativs anliggender samt om 
allerede behørigt anmeldte borgerinitiativer, der helt eller delvist vedrører de samme 
anliggender.

c) Kommissionen skal senest to måneder efter borgerinitiativets anmeldelse træffe en 
bindende afgørelse om, hvorvidt borgerinitiativet kan behandles og anmeldes. En 
afvisning af anmeldelsen må kun ske af retlige grunde og under ingen 
omstændigheder på grundlag af overvejelser om, hvad der er politisk mest 
hensigtsmæssigt. 

d) Afgørelsen er rettet både til organisatorerne individuelt og til almenheden. Den 
meddeles til organisatorerne og offentliggøres i EU-Tidende. Europa-Parlamentet, 
Rådet og medlemsstaterne informeres straks om afgørelsen.

e) Afgørelsen kan prøves af Den Europæiske Unions Domstol og af Den Europæiske 
Ombudsmand i henhold til EU-lovgivningens relevante bestemmelser. Det samme 
gælder, hvis Kommissionen undlader at træffe en sådan afgørelse. 

f) Kommissionen fører på sin hjemmeside et offentligt tilgængeligt register over alle 
behørigt anmeldte borgerinitiativer. 

g) Organisatorerne af et borgerinitiativ kan til enhver tid trække initiativet tilbage. Det 
anses så for ikke at være anmeldt og slettes fra Kommissionens ovennævnte register.

6. Borgerinitiativets anden fase omfatter indsamlingen af individuelle tilkendegivelser af 
støtte til det behørigt anmeldte borgerinitiativ samt medlemsstaternes officielle 
bekræftelse af resultatet af indsamlingen af individuelle støttetilkendegivelser. Denne fase 
er karakteriseret ved følgende:

a) Medlemsstaterne fastsætter en effektiv procedure til indsamling af behørige 
støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ og til officiel bekræftelse af denne 
indsamlings resultat.
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b) En støttetilkendegivelse er behørig, hvis den er sket inden for fristen for indsamling 
af støttetilkendegivelser under overholdelse af medlemsstaternes og EU-
lovgivningens relevante bestemmelser. Fristen for indsamling af 
støttetilkendegivelser udgør et år. Den løber fra den første dag i den tredje måned 
efter afgørelsen om borgerinitiativets anmeldelse.

c) Alle personer, der støtter initiativet, skal tilkendegive deres støtte individuelt, som 
regel ved en personlig underskrift (skriftligt eller evt. elektronisk). Tilkendegivelsen 
skal mindst indeholde navn, fødselsdato, bopæl og nationalitet på den person, der 
tilkendegiver sin støtte. Personer, der har flere nationaliteter, skal kun angive en af 
disse efter eget valg.

De personrelaterede data er omfattet af databeskyttelse, som organisatorerne af 
borgerinitiativet skal tage hensyn til. 

d) Støtte til et borgerinitiativ kan kun tilkendegives én gang. Hver støttetilkendegivelse 
indeholder en særskilt erklæring på tro og love fra den person, der tilkendegiver 
støtten, om, at vedkommende ikke tidligere har tilkendegivet sin støtte til det samme 
borgerinitiativ.

e) Enhver støttetilkendegivelse kan tilbagekaldes inden udløbet af fristen for 
indsamlingen af støttetilkendegivelser. Den oprindeligt tilkendegivne støtte anses 
dermed for aldrig at være tilkendegivet. Enhver person, der tilkendegiver sin støtte, 
skal informeres om denne mulighed af organisatorerne. Hver støttetilkendegivelse 
skal indeholde en særskilt erklæring fra personen, der tilkendegiver sin støtte, om, at 
denne er blevet gjort bekendt hermed.

f) Hver person, der tilkendegiver sin støtte, modtager af organisatorerne en kopi af sin 
støttetilkendegivelse, herunder en kopi af sin erklæring på tro og love samt sin 
erklæring om at være blevet gjort bekendt med muligheden for at trække sin støtte 
tilbage.

g) Efter at have undersøgt dokumentationen for støttetilkendegivelserne udsteder 
medlemsstaterne senest efter to måneder en officiel bekræftelse til borgerinitiativets 
organisatorer på antallet af de behørigt afgivne støttetilkendegivelser oplistet efter 
nationaliteten på de personer, der tilkendegiver deres støtte. De sikrer ved hjælp af 
passende foranstaltninger, at hver støttetilkendegivelse kun bekræftes én gang af en 
af medlemsstaterne, og at det på en effektiv måde undgås, at samme 
støttetilkendegivelse bekræftes af flere medlemsstater eller af forskellige organer i 
samme medlemsstat.

De personrelaterede data er omfattet af databeskyttelse, som organisatorerne af 
borgerinitiativet skal tage hensyn til. 

7. Borgerinitiativets tredje fase starter med organisatorernes indgivelse af borgerinitiativet til 
Kommissionen og slutter med Kommissionens formelle afgørelse om, hvorvidt 
borgerinitiativet er behørigt indgivet. Denne fase er karakteriseret ved følgende:

Adlib Express Watermark



RR\766665DA.doc 11/20 PE415.341v02-00

DA

a) Et borgerinitiativ skal af organisatorerne indgives til Kommissionen på behørig vis. 
Ved indgivelsen skal medlemsstaternes bekræftelser af antallet af 
støttetilkendegivelser vedlægges. 

b) Kommissionen kontrollerer, at det indgivne borgerinitiativ er repræsentativt. Et 
borgerinitiativ er repræsentativt, 

 hvis det støttes af mindst en million unionsborgere, 

 der skal omfatte statsborgere fra mindst en fjerdedel af medlemsstaterne, 

 idet antallet af statsborgere fra hver enkelt af disse medlemsstater mindst skal 
svare til 1/500 af befolkningen i den pågældende medlemsstat. 

c) Kommissionen skal senest to måneder efter indgivelsen af borgerinitiativet træffe en 
bindende afgørelse om, hvorvidt initiativet er behørigt indgivet. Afgørelsen skal 
omfatte et udsagn om, hvorvidt borgerinitiativet er repræsentativt. Indgivelsen af 
initiativet må kun afvises af retlige grunde og under ingen omstændigheder på 
grundlag af overvejelser om, hvad der er politisk mest hensigtsmæssigt. 

d) Afgørelsen er rettet både til organisatorerne individuelt og til almenheden. Den 
meddeles til organisatorerne og offentliggøres i EU-Tidende. Europa-Parlamentet, 
Rådet og medlemsstaterne informeres straks om afgørelsen.

e) Afgørelsen kan prøves af Den Europæiske Unions Domstol og af Den Europæiske 
Ombudsmand i henhold til EU-lovgivningens relevante bestemmelser. Det samme 
gælder, hvis Kommissionen undlader at træffe en sådan afgørelse. 

f) Kommissionen fører på sin hjemmeside et offentligt tilgængeligt register over alle 
behørigt indgivne borgerinitiativer. 

8. Borgerinitiativets fjerde fase omfatter Kommissionens behandling af den 
indholdsmæssige side af borgerinitiativets anliggende og slutter med Kommissionens 
formelle stillingtagen til anmodningen i borgerinitiativet om at fremsætte et forslag til en 
retsakt. Denne fase er karakteriseret ved følgende:

a) Et behørigt indgivet borgerinitiativ forpligter Kommissionen til at behandle 
borgerinitiativets anliggende indholdsmæssigt.

b) I den forbindelse inviterer Kommissionen borgerinitiativets organisatorer til en 
høring og giver dem lejlighed til at gøre udførligt rede for borgerinitiativets 
anliggende. 

c) Kommissionen skal træffe en bindende afgørelse om anmodningen i borgerinitiativet 
inden tre måneder. Såfremt den ikke har til hensigt at fremsætte et forslag, redegør 
den over for Parlamentet og organisatorerne for grundene hertil.
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d) Afgørelsen er rettet både til organisatorerne individuelt og til almenheden. Den 
meddeles til organisatorerne og offentliggøres i EU-Tidende. Europa-Parlamentet, 
Rådet og medlemsstaterne informeres straks om afgørelsen.

e) Undlader Kommissionen at træffe en afgørelse om anmodningen i borgerinitiativet, 
kan dette prøves af Den Europæiske Unions Domstol og af Den Europæiske 
Ombudsmand i henhold til EU-lovgivningens relevante bestemmelser.

Princippet om gennemsigtighed

9. Et behørigt anmeldt borgerinitiativs organisatorer har pligt til inden for en rimelig frist 
efter procedurens afslutning at forelægge Kommissionen en rapport om finansieringen af 
initiativet, herunder om, hvor midlerne til finansieringen kommer fra 
(gennemsigtighedsrapport). Kommissionen gennemgår rapporten og offentliggør den 
sammen med en udtalelse.

10. Kommissionen bør som hovedregel først indlede behandlingen af et borgerinitiativs 
indhold efter at have fået forelagt en gennemsigtighedsrapport i korrekt form.
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BEGRUNDELSE

Lissabontraktaten indeholder bestemmelser om indførelse af det europæiske borgerinitiativ. 
Den indeholder dermed en betydelig fornyelse inden for europæisk forfatningsret, som 
oprindelig var blevet udarbejdet i Det Europæiske Konvent i tæt samarbejde med ngo'er, og 
som først efter en lang kamp blev en del af konventets forfatningsforslag. Det europæiske 
borgerinitiativ udgør et helt nyt instrument til at styrke demokratiet i EU. Med initiativet tages 
det første skridt hen imod en udvikling af et supranationalt direkte demokrati, og en 
gennemførelse af det kunne bidrage til at skabe en europæisk offentlighed på længere sigt.

Retsgrundlaget for det europæiske borgerinitiativ findes i traktaten om Den Europæiske 
Unions (EU-traktaten i den nye udgave) kommende artikel 11, stk. 4, og i traktaten om Den 
Europæiske Unions Funktionsmådes (TEUF) kommende artikel 24, stk. 1. De betingelser og 
procedurer, som gælder for dette borgerinitiativ, fastlægges ved forordning, som skal udstedes 
efter den almindelige lovgivningsprocedure.

I. Hvad er det europæiske borgerinitiativ?
Efter Lissabontraktatens ikrafttræden bliver alle retsakter i EU, hvad enten det er i form af en 
forordning, et direktiv eller en afgørelse, principielt udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet i 
fællesskab på forslag af Kommissionen, jf. artikel 289 i TEUF. En udstedelse af en europæisk 
retsakt forudsætter altså som regel et forslag fra Kommissionen, jf. EU-traktatens (ny udgave) 
artikel 17, stk. 2.

Efter at medlemsstaterne allerede ved oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 
i 1957 havde fastlagt for Rådet, at det kunne anmode Kommissionen om at "foretage sådanne 
undersøgelser, som det anser for hensigtsmæssige for at virkeliggøre de fælles mål, og om at 
forelægge det dertil egnede forslag" (jf. oprindelig EØF-traktatens artikel 152, p.t. EF-
traktatens artikel 208, i fremtiden artikel 241 i TEUF), har de 35 år senere ved 
Maastrichttraktaten og indførelsen af den fælles beslutningsprocedure endelig også givet 
Europa-Parlamentet mulighed for at anmode Kommissionen om at forelægge et lovforslag (jf. 
p.t. EF-traktatens artikel 192, i fremtiden artikel 225 i TEUF).

Denne anmodningsret, som de to lovgivningsorganer allerede har i dag, skal også 
unionsborgerne have i fremtiden med det europæiske borgerinitiativ. "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 sine beføjelser at fremsætte et 
egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til 
gennemførelse af traktaterne." Dermed bliver unionsborgerne selv for første gang direkte 
inddraget i den europæiske lovgivningsproces. De bliver ligestillet med de to 
lovgivningsorganer med hensyn til anmodningsretten.

II. Om indholdet i retten til at deltage i et borgerinitiativ
I henhold til EU-traktatens (ny udgave) artikel 11, stk. 4, kan unionsborgerne tage et 
borgerinitiativ. Som et specielt udslag af retten til demokratisk deltagelse i henhold til EU-
traktatens (ny udgave) artikel 10, stk. 3, tager denne bestemmelse sigte på at stifte en 
individuel ret for unionsborgerne til at deltage i et borgerinitiativ.
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Unionsborgerne kan på to forskellige måder deltage i et borgerinitiativ: for det første som 
organisatorer og for det andet som støtter af et borgerinitiativ. Organiseringen af 
borgerinitiativet omfatter anmeldelse og indgivelse af borgerinitiativet til Kommissionen, 
gennemførelse af kampagner til hvervning af personer, der vil støtte initiativet, og eventuelt -
afhængigt af, hvordan proceduren er udformet i medlemsstaterne - indsamling af 
støttetilkendegivelser samt en redegørelse for initiativets anliggende over for Kommissionen. 
Støtten til borgerinitiativet er en formelt korrekt tilkendegivelse fra en person om at være enig 
i borgerinitiativet og at støtte den anmodning til Kommissionen, som er formålet med det. 
Retten til at deltage i et borgerinitiativ omfatter således retten til organisering og retten til at 
støtte et borgerinitiativ.

III. Om sondring mellem det europæiske borgerinitiativ og andragende ved 
Europa-Parlamentet
I henhold til artikel 24, stk. 2, jf. artikel 227 i TEUF (p.t. EF-traktatens artikel 21, stk. 1, jf. 
artikel 194) samt i henhold til artikel 44 i EU's charter om grundlæggende rettigheder har 
enhver unionsborger samt enhver fysisk person med bopæl i Unionen og enhver juridisk 
person med hjemsted i Unionen ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet. Retten 
til at deltage i et europæisk borgerinitiativ i henhold til EU-traktatens (ny udgave) artikel 11, 
stk. 4, støder altså til den europæiske ret til at indgive andragender og supplerer den; den 
erstatter den imidlertid ikke og er ikke identisk med den.

Der kan ganske vist i resultatet af et borgerinitiativ eller et andragende være en vis nærhed 
mellem disse to retsinstrumenter; således kan begge evt. på foranledning af flere personer 
munde ud i, at der udstedes en EU-retsakt. Alligevel adskiller de sig grundlæggende fra 
hinanden, hvad angår deres funktion og følgelig også deres adressater og betingelser.

Allerede forskellene med hensyn til adressaterne er iøjnefaldende. Mens et andragende er 
rettet til Parlamentet, er borgerinitiativet rettet til Kommissionen. Den europæiske ret til at 
indgive andragender vedrører andragerne i deres egenskab af personer, der er direkte eller 
indirekte berørt af EU's udøvelse af magtbeføjelser, og giver dem mulighed for i denne 
egenskab at henvende sig direkte til Parlamentet for at informere det om en bestemt tilstand 
og kunne kræve en ændring af denne tilstand. Derimod lader borgerinitiativet for første gang 
unionsborgerne selv tage del i udøvelsen af magtbeføjelserne i EU, idet den giver dem 
mulighed for ligesom Rådet eller Europa-Parlamentet at opfordre Kommissionen til at 
fremsætte et lovforslag.

Som følge heraf er også betingelserne for de to retsinstrumenter forskellige. Således er retten 
til at indgive andragender begrænset til anliggender, som direkte vedrører andrageren, mens 
en sådan begrænsning for deltagerne i borgerinitiativer hverken er planlagt eller 
hensigtsmæssig. De er snarere, omvendt, som enhver del af den europæiske overhøjhed, 
forpligtet på det europæiske almenvel og på sikring af europæisk lovgivning. Netop 
sidstnævnte er igen ikke en betingelse for et andragende.

Ved udformningen af de betingelser og procedurer, der gælder for borgerinitiativet, kan der 
ganske vist godt tages højde for lighederne med et andragende ved Europa-Parlamentet. Den 
væsensmæssige forskel må imidlertid under ingen omstændigheder udviskes.
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IV. Om minimumsantallet af medlemsstater
I henhold til artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten (ny udgave) skal de unionsborgere, som støtter et 
borgerinitiativ, komme fra et betydeligt antal medlemsstater. Det er imidlertid ikke forklaret, 
hvad der forstås ved "et betydeligt antal", og det skal i stedet i henhold til artikel 24, stk. 1, i 
TEUF fastsættes af lovgiver, som i første omgang har en ret bred margen at arbejde inden for.

Fastsættelsen heraf skal imidlertid ske under hensyntagen til formålet med det pågældende 
krav.  Formålet med kravet om, at underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra flere 
forskellige medlemsstater, er at sikre, at den europæiske lovgivningsproces ikke allerede fra 
starten styres af en enkelt medlemsstats særinteresser, men i tilstrækkelig grad af hensynet til 
europæiske samfundsinteresser. Det er derfor som udgangspunkt også Kommissionen, der har 
monopol på at fremsætte forslag.

Imidlertid kan retsakter inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i henhold til 
artikel 76 i TEUF også udstedes på initiativ af en fjerdedel af medlemsstaterne. Dermed 
indeholder traktaten selv en henvisning til det antal medlemsstater, som indebærer en 
formodning om, at der i tilstrækkeligt omfang tages hensyn til europæiske samfundsinteresser. 
Denne vurdering bør lovgiverne ikke modsætte sig ved udformningen af borgerinitiativet.

Ganske vist vil formålet med kravet om, at underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra 
et betydeligt antal medlemsstater, kun være opfyldt i tilstrækkelig grad, hvis det bliver knyttet 
til kravet om, at mindst et vist antal underskrivere skal komme fra hver af disse 
medlemsstater. Her findes der et hensigtsmæssigt fingerpeg i selve EU-traktatens artikel 11, 
stk. 4, hvor kravet om 1 million unionsborgere indebærer den vurdering, at 1/500 af 
befolkningen anses som tilstrækkeligt repræsentativ. Denne vurdering kan også overtages for 
de enkelte medlemsstaters repræsentativitet.

V. Om proceduren for det europæiske borgerinitiativ
Ud over antallet af medlemsstater, som de personer, der støtter et borgerinitiativ, skal komme 
fra, skal forordningen også regulere proceduren for borgerinitiativet. Proceduren har alene en 
tjenende funktion; den skal sikre, at den individuelle ret til at deltage i et borgerinitiativ kan 
udøves så effektivt som muligt, og at borgerinitiativets demokratiske indhold som en form for 
direkte udøvelse af magtbeføjelser kommer til sin fulde ret. Hvert enkelt element i proceduren 
skal kunne måles på grundlag af dette krav. Kun på denne måde kan der tages hensyn til den 
meget store politiske betydning, som dette nye instrument til borgernes deltagelse i 
udformningen af EU har.

Proceduren for borgerinitiativet bør opdeles i fire faser, der direkte kan udledes af artikel 11, 
stk. 4, i EU-traktaten (ny udgave): Anmeldelse – indsamling – indgivelse – stillingtagen. I den 
første fase ("anmeldelse") bliver Kommissionen gjort bekendt med indholdet og 
organisatorerne af et borgerinitiativ. I den anden fase ("indsamling") fastlægges den 
individuelle støtte, som borgerinitiativet får; da Kommissionen ikke har den fornødne 
kapacitet hertil, må denne opgave udføres af medlemsstaterne. Derefter bliver Kommissionen, 
i den tredje fase ("indgivelse"), gjort bekendt med de af medlemsstaterne konstaterede 
resultater, og i den fjerde fase ("stillingtagen") tager Kommissionen stilling til opfordringen i 
borgerinitiativet.

Inden Kommissionen kan tage stilling til et borgerinitiativ, skal den endvidere undersøge, om 
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de retlige betingelser i artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten (ny udgave) faktisk er opfyldt i det 
konkrete tilfælde, dvs. om initiativet kan behandles, og om det er repræsentativt. Dette bør af 
gennemsigtighedshensyn ikke ske i forbindelse med Kommissionens politiske stillingtagen til 
borgerinitiativets anliggende, men forud herfor for at undgå at give det indtryk, at 
undersøgelsen er styret af politiske overvejelser.  Undersøgelsen af, om borgerinitiativet er 
tilstrækkelig repræsentativt (dvs. støttes af mindst en million personer, der kommer fra et 
betydeligt antal medlemsstater), kan derfor logisk kun ske i forbindelse med den tredje fase 
som led i afgørelsen om, hvorvidt borgerinitiativet er behørigt indgivet.  

Undersøgelsen af, om borgerinitiativet kan behandles - altså om initiativet indholdsmæssigt 
opfylder de retlige krav - bør derimod ske så tidligt som muligt i proceduren, således at der 
skabes retssikkerhed i så henseende for organisatorerne af et borgerinitiativ og for 
medlemsstaterne, som har ansvaret for registreringen af støttetilkendegivelserne. Denne 
undersøgelse bør derfor allerede ske i forbindelse med den første fase som led i afgørelsen 
om, hvorvidt borgerinitiativet er behørigt anmeldt.

Hver enkelt fase i proceduren skal afsluttes med en formel afgørelse, som organisatorerne har 
et retskrav på at få truffet. Endvidere skal såvel Kommissionens afgørelser om, hvorvidt 
initiativet er behørigt anmeldt og indgivet, som medlemsstaternes bekræftelser af de 
individuelle støttetilkendegivelser om fornødent kunne prøves ved domstolene. 
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20.1.2009

UDTALELSE FRA UDVALGET FOR ANDRAGENDER

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

med anbefalinger til Kommissionen om retningslinjer for et forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om gennemførelsen af borgerinitiativet
(2008/2169(INI))

Rådgivende ordfører: Carlos Carnero González

(Initiativ – forretningsordenens artikel 39)

FORSLAG

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

A. der henviser til, at det er vigtigt at være opmærksom på bestemmelserne i 
Lissabontraktaten om borgerinitiativet, der skal sætte de europæiske borgere i stand til at 
spille en større direkte rolle i forbindelse med udformningen af EU-retsakter, som er 
påkrævet til gennemførelse af traktaterne,

B. der henviser til, at retten til at indgive andragender har eksisteret siden 
Maastrichttraktaten, og at Parlamentet har udviklet en række procedurer, der skal sikre 
denne vigtige ret for alle EU-borgere og fastboende, navnlig hvad angår spørgsmål, som 
vedrører nationale og lokale myndigheders anvendelse af EU-lovgivningen og denne 
lovgivnings følger for enkeltpersoner og deres lokalsamfund,

1. opfordrer til, at forordningen om gennemførelse af borgerinitiativet, der fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af retten i denne forbindelse, bliver klar, enkel og 
brugervenlig og inkorporerer praktiske elementer i forbindelse med borgerinitiativet, 
således at denne ret ikke forveksles med retten til at indgive andragender;

2. giver udtryk for bekymring over, at mange praktiske eksempler ifølge de forslag, der i 
øjeblikket rundsendes af dem, som støtter borgerinitiativet, reelt er gængse 
kampagnelignende andragender, hvoraf nogle allerede er registreret i Parlamentet som 
andragender uden at være specifikt relateret til borgerinitiativet som defineret i traktaten;
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3. henleder følgelig opmærksomheden på behovet for at sikre, at borgerne er fuldt klare over 
denne sondring, idet retten til at indgive andragender relaterer sig til Europa-Parlamentet 
og borgerinitiativet til Kommissionen;

4. noterer sig desuden, at Parlamentet under udøvelsen af sin egen lovgivningsinitiativret kan 
beslutte at iværksætte denne procedure og at handle på basis af anbefalinger, der tager 
udgangspunkt i andragender, som dets kompetente udvalg har modtaget;

5. opfordrer til, at Udvalget for Andragender får tillagt beføjelser til at overvåge 
gennemførelsen af forordningen om borgerinitiativet ved at sikre, at borgernes forslag 
behandles på møder i Udvalget for Andragender, som andre relevante udvalg med 
sektorspecifikt ansvar for politikområdet inviteres til at deltage i, og hvor Kommissionen 
vil blive opfordret til at afgive en udtalelse;

6. mener, at sådanne foranstaltninger kan sikre bedre kompatibilitet mellem forslag, som 
borgerne i første omgang indsender til Kommissionen, og Europa-Parlamentets 
demokratisk godkendte prioriteter og forslag;

7. mener, at Parlamentet bør sættes i stand til at vurdere om et borgerinitiativ er egnet og at 
knytte forslag og anbefalinger til initiativet, inden Kommissionen går i gang med den 
detaljerede udarbejdelse af en lovtekst med udgangspunkt i borgerinitiativet;

8. erkender, at der bør tages stilling til spørgsmålet om udvælgelseskriterier, og mener i den 
forbindelse, at der bør udvises fleksibilitet med hensyn til, hvad der præcist forstås ved 
"flere medlemsstater", fra hvilke der indhentes 1 mio. underskrifter; mener desuden, at 
muligheden for at støtte et borgerinitiativ bør være åben for alle EU-borgere på linje med 
den praksis, som følges ved andragender.
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RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 19.1.2009

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

21
0
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Victor 
Boştinaru, Simon Busuttil, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Marian Harkin, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Nicolae Vlad Popa, Kathy Sinnott

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, Henrik Lax
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RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 22.1.2009

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

15
4
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Anneli 
Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy 
Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, József 
Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Bernard 
Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Costas Botopoulos, Klaus-Heiner Lehne, Gérard Onesta, Sirpa 
Pietikäinen, Mauro Zani
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