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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med en uppmaning till kommissionen om framläggande av ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativet
(2008/2169(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 192 andra stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen 
och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon 
den 13 december 20071,

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa2,

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget3,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om perioden av eftertanke: 
struktur, teman och ramar för en utvärdering av debatten om Europeiska unionen4,

– med beaktande av artiklarna 39 och 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för framställningar (A6-0043/2008), och av följande skäl:

A. Genom Lissabonfördraget införs medborgarinitiativet, med vars hjälp ett antal 
unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett 
betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen 
att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa 
medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen – artikel 11.4 i 
den nya versionen av EU-fördraget.

B. Därmed ges en miljon unionsmedborgare samma rätt att uppmana kommissionen att 
lägga fram lagstiftningsförslag som rådet har ända sedan upprättandet av 
Europeiska gemenskaperna 1957 (ursprungligen artikel 152 i fördraget om upprättandet 
av Europeiska ekonomiska gemenskapen, numera artikel 208 i EG-fördraget, i framtiden 
artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och som 
Europaparlamentet har sedan Maastrichtfördragets ikraftträdande 1993 (för närvarande 
artikel 192 i EG-fördraget, i framtiden artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt).

                                               
1 EUT C 306, 17.12.2007, s. 1.
2 EUT C 310, 16.12.2004, s. 1.
3 Antagna texter, P6_TA(2008)0055.
4 EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
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C. Medborgarna involveras därmed direkt i utövandet av Europeiska unionens överhöghet
genom att för första gången bli direkt delaktiga i utarbetandet av europeiska 
lagstiftningsförslag.

D. Artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget syftar, som särskild konsekvens av 
rätten att delta i unionens demokratiska liv enligt artikel 10.3 i den nya versionen av 
EU-fördraget, till införandet av en individuell rätt till deltagande i medborgarinitiativ.

E. Initiativrätten blandas ofta ihop med rätten att göra framställningar. Det är viktigt att se 
till att medborgarna är fullt medvetna om skillnaden mellan dessa båda rättigheter, 
särskilt med tanke på att en framställning riktas till parlamentet medan ett 
medborgarinitiativ riktas till kommissionen.

F. Unionsorganen och medlemsstaterna uppmanas att skapa förutsättningar för att 
unionsmedborgarna ska kunna utöva sin rätt till deltagande på ett friktionsfritt, öppet och 
effektivt sätt.

G. De förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ, 
däribland det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget 
måste komma ifrån, fastställs av parlamentet och rådet genom en förordning i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 24.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt).

H. Vid antagandet och genomförandet av denna förordning är det framför allt viktigt att den 
grundläggande rätten till likabehandling, en sund förvaltning och rättsskydd garanteras.

Det minsta antalet medlemsstater

I. Vad avser ”det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget 
måste komma ifrån” (artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) 
måste det röra sig om medborgare från ”ett betydande antal medlemsstater” (artikel 11.4 i 
den nya versionen av EU-fördraget).

J. Fastställandet av det minsta antalet medlemsstater bör inte ske på ett godtyckligt sätt, 
utan man bör under detta arbete rätta sig efter syftet med förordningen och även förhålla 
sig till andra fördragsbestämmelser för att undvika motsägelsefulla tolkningar.

K. Syftet med förordningen är att se till att utgångspunkten för den europeiska 
lagstiftningsprocessen inte styrs av särintressen i de enskilda medlemsstaterna, utan av 
det europeiska allmänintresset.

L. Enligt artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan ett 
lagstiftningsförslag som stöds av en fjärdedel av medlemsstaterna antas i tillräcklig 
utsträckning ta hänsyn till det europeiska allmänintresset. Mot bakgrund av detta kan 
detta minimiantal ses som obestridligt.

M. Syftet med denna förordning uppnås endast om den knyts till ett minsta antal 
stödförklaringar från var och en av dessa medlemsstater.
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N. Artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget – i vilken man anger siffran en 
miljon unionsmedborgare av en befolkning på cirka 500 miljoner människor – ger vid 
handen att 1/500 av befolkningen är att betrakta som en representativ del.

Minimiåldern för deltagarna 

O. Artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget rör alla unionsmedborgare.

P. Varje inskränkning i rätten till demokratiskt deltagande och varje ojämlik behandling på 
grund av ålder måste emellertid vara förenlig med proportionalitetsprincipen.

Q. Dessutom bör motsägelsefulla tolkningar undvikas som skulle uppstå exempelvis om 
minimiåldern för deltagande i valet till Europaparlamentet skulle vara lägre i en 
medlemsstat än minimiåldern för deltagande i medborgarinitiativ.

Förfarandet

R. Kommissionen är i fall av ett framgångsrikt medborgarinitiativ skyldig att hantera 
ärendet i fråga och besluta om huruvida och i vilken mån den ska lägga fram 
motsvarande lagstiftningsförslag.

S. Initiativ bör omfatta hänvisningar till en eller flera lämpliga rättsliga grunder inför 
kommissionens framläggande av lagstiftningsförslaget.

T. Ett medborgarinitiativ kan fullföljas endast om det är tillåtligt i den bemärkelsen att

 det omfattar en uppmaning till kommissionen om framläggande av förslag till 
en unionsrättsakt,

 unionen har lagstiftningsbefogenheter och kommissionen har rätt att lägga fram 
lagstiftningsförslag på området i fråga,

 den begärda rättsakten inte på ett uppenbart sätt strider mot grundläggande 
lagstiftning inom Europeiska unionen.

U. Ett medborgarinitiativ är framgångsrikt om det är tillåtligt i ovannämnda bemärkelse och 
om det kan ses som ett representativt initiativ i den bemärkelsen att det stöds av minst en 
miljon medborgare från ett betydande antal medlemsstater.

V. Det är kommissionens ansvar att kontrollera huruvida villkoren för ett framgångsrikt 
medborgarinitiativ är uppfyllda.

W. I samband med organisationen av ett medborgarinitiativ är det redan innan man börjar 
samla in stödförklaringar i högsta grad önskvärt att säkerhet om rättsläget råder vad avser 
tillåtligheten för det aktuella medborgarinitiativet.

X. Kommissionen kan inte ansvara för kontrollen av stödförklaringarnas äkthet, utan detta 
bör vara en uppgift för medlemsstaterna. Dessa skyldigheter för medlemsstaterna 
omfattar dock endast initiativ inom ramen för artikel 11.4 i den nya versionen av EU-
fördraget och under inga omständigheter sådana initiativ som är otillåtliga på 
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ovannämnda grunder. Mot bakgrund av detta krävs det även att medlemsstaterna redan 
före insamlingen av stödförklaringarna får säkerhet om rättsläget vad avser 
medborgarinitiativets tillåtlighet.

Y. Kommissionens prövning av ett medborgarinitiativs tillåtlighet är emellertid begränsad 
till att omfatta ovannämnda rättsliga frågor och bör under inga omständigheter inbegripa 
politiska överväganden. Härigenom ser man till att kommissionens politiska godtycke 
inte ligger till grund för bedömningen huruvida ett medborgarinitiativ är tillåtligt eller 
inte.

Z. Det framstår som ändamålsenligt att dela in förfarandet i samband med europeiska 
medborgarinitiativ i följande fem faser:

 Anmälan av initiativet.

 Insamling av stödförklaringarna.

 Inlämnande av initiativet.

 Kommissionens ställningstagande.

 Kontroll av den begärda rättsaktens överensstämmelse med fördragen.

Öppenhetsprincipen

AA. Medborgarinitiativet är en form av utövad offentlig överhöghet på lagstiftningsområdet 
och omfattas därmed även av öppenhetsprincipen. Detta innebär att 
medborgarinitiativens organisatörer offentligt måste redogöra för initiativets finansiering, 
inklusive källorna.

Den politiska övervakningen av processen

AB. Det är parlamentets politiska ansvar att övervaka processen i samband med 
medborgarinitiativ.

AC. Detta ansvar rör genomförandet av förordningen om medborgarinitiativ i sig och 
kommissionens politiska ställningstagande vad avser uppmaningen i medborgarinitiativet 
i fråga.

AD. Det är viktigt att se till att uppmaningar som inkommit till kommissionen genom 
medborgarinitiativ är förenliga med parlamentets demokratiskt godkända prioriteringar 
och förslag.

Det konstitutionella medborgarinitiativet

AE. Det är oklart om artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget även omfattar initiativ 
som syftar till fördragsändringar (konstitutionella medborgarinitiativ).
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1. Europaparlamentet anmodar kommissionen att efter Lissabonfördragets ikraftträdande 
utan dröjsmål och på grundval av artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt lägga fram ett förslag till förordning om medborgarinitiativet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med detta vederbörligen 
beakta de rekommendationer som anges i bilagan till denna resolution.

3. Europaparlamentet efterlyser en klar, enkel och användarvänlig förordning som omfattar 
konkreta instruktioner gällande definitionen av medborgarinitiativ, så att 
medborgarinitiativet inte blandas ihop med rätten att göra framställningar.

4. Europaparlamentet beslutar att omedelbart efter antagandet av denna förordning 
undersöka hur ett effektivt system för övervakning av medborgarinitiativ skulle kunna 
inrättas.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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BILAGA TILL FÖRSLAGET TILL RESOLUTION:
REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM GENOMFÖRANDE 
AV MEDBORGARINITIATIVET

Om fastställandet av det minsta antalet medlemsstater

1. Det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste 
komma ifrån uppgår till en fjärdedel av medlemsstaterna.

2. Detta krav betraktas som uppfyllt endast om minst 1/500 av befolkningen i var och en av 
de aktuella medlemsstaterna stöder initiativet.

Om fastställandet av minimiåldern för deltagarna 

3. Alla unionsmedborgare som har rösträtt enligt lagstiftningen i den egna medlemsstaten 
kan delta i europeiska medborgarinitiativ.

Om utformningen av förfarandet 

4. Förfarandet i samband med medborgarinitiativ omfattar följande fem faser:

 Anmälan av initiativet.

 Insamling av stödförklaringarna.

 Inlämnande av initiativet.

 Kommissionens ställningstagande.

 Kontroll av den begärda rättsaktens överensstämmelse med fördragen.

5. Den första fasen i medborgarinitiativet börjar med att organisatörerna anmäler 
medborgarinitiativet hos kommissionen och slutar med kommissionens formella beslut 
om resultatet av anmälan av medborgarinitiativet. Den kännetecknas av följande:

a) Ett medborgarinitiativ kräver att organisatörerna anmäler det hos kommissionen på 
vederbörligt sätt. Vid anmälan ska varje organisatör uppge namn, födelsedatum, 
medborgarskap och hemadress samt medborgarinitiativets exakta ordalydelse på ett 
av de officiella språken i Europeiska unionen.

b) Kommissionen prövar det anmälda medborgarinitiativets formella tillåtlighet. Ett 
medborgarinitiativ är formellt tillåtligt när det uppfyller följande fyra villkor:
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 Det innehåller en uppmaning till Europeiska kommissionen om framläggande av 
ett förslag till utfärdande av en unionsrättsakt.

 Europeiska unionen har enligt de fördrag som utgör grundvalen för unionen 
tilldelats befogenhet att utfärda en sådan rättsakt.

 Kommissionen har enligt de fördrag som utgör grundvalen för unionen tilldelats 
befogenhet att lägga fram ett förslag till en sådan rättsakt.

 Den begärda rättsakten strider inte på ett uppenbart sätt mot grundläggande 
lagstiftning inom Europeiska unionen.

I enlighet med artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna förser kommissionen organisatörerna med erforderligt stöd för att se till 
att de initiativ som anmäls är tillåtliga. Dessutom informerar kommissionen samtidigt 
medborgarinitiativets organisatörer om pågående eller planerade lagstiftningsprojekt 
om frågor som rör det aktuella medborgarinitiativet samt om redan med framgång 
anmälda medborgarinitiativ som helt eller delvis berör samma frågor.

c) Inom två månader efter anmälan av medborgarinitiativet fattar kommissionen beslut 
om huruvida initiativet är tillåtligt och kan anmälas. Anmälan får ogillas endast av 
rättsliga skäl och under inga omständigheter på grund av politiska överväganden.

d) Beslutet vänder sig såväl personligen till organisatörerna som till allmänheten. Det 
meddelas organisatörerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 
Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna informeras omgående om beslutet.

e) Beslutet är underkastat omprövning genom försorg av Europeiska gemenskapernas 
domstol och Europeiska ombudsmannen enligt relevanta bestämmelser i 
unionsrätten. Detta gäller på motsvarande sätt om kommissionen underlåter att fatta 
ett sådant beslut.

f) Kommissionen för på sin webbplats en allmänt tillgänglig förteckning över alla 
medborgarinitiativ som med framgång anmälts. 

g) Organisatörerna av ett medborgarinitiativ kan när som helst dra tillbaka initiativet 
i fråga. Det anses då inte vara anmält och stryks ur kommissionens ovannämnda 
förteckning.

6. Den andra fasen i medborgarinitiativet omfattar insamlingen av enskilda stödförklaringar 
för det med framgång anmälda medborgarinitiativet och medlemsstaternas officiella 
bekräftelse av resultatet av insamlingen av enskilda stödförklaringar. Denna fas
kännetecknas av följande:

a) Medlemsstaterna fastställer ett effektivt förfarande både för insamling av 
bestämmelseenliga stödförklaringar för ett medborgarinitiativ och för officiell 
bekräftelse av resultatet av denna insamling.
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b) En stödförklaring betraktas som bestämmelseenlig när den har avgetts inom fristen 
för insamling av stödförklaringar under beaktande av medlemsstaternas relevanta 
rättsföreskrifter och EU-rätten. Fristen för insamling av stödförklaringar uppgår till 
ett år. Den börjar den första dagen i den tredje månaden efter beslutet om anmälan av 
medborgarinitiativet.

c) Varje stödförklaring måste bekräftas individuellt, i regel genom personlig underskrift 
(skriftligen – för hand – eller i förekommande fall även elektroniskt). Av 
förklaringen måste åtminstone den stödjande personens namn, födelsedatum, 
hemadress och medborgarskap framgå. Om personen har flera medborgarskap anges 
bara ett, som väljs fritt.

De personrelaterade uppgifterna omfattas av dataskyddet, som medborgarinitiativets 
organisatörer beaktar. 

d) Stödförklaringen för ett medborgarinitiativ får bara avges en gång. Varje 
stödförklaring innehåller en särskild edsförsäkran där den stödjande personen intygar 
att den inte redan tidigare har avgett sitt stöd för samma medborgarinitiativ.

e) Varje stödförklaring kan återkallas fram till dess att fristen för insamling av 
stödförklaringar löper ut. Det ursprungligen avgivna stödet anses därmed inte ha 
uttalats från början. Varje stödjande person ska informeras om detta av 
organisatörerna. Varje stödförklaring måste innehålla en särskild förklaring där den 
stödjande personen intygar att den har fått denna information.

f) Varje stödjande person får av organisatörerna en kopia av sin stödförklaring, 
inklusive en kopia av sin edsförsäkran och sin förklaring om att ha informerats om 
möjligheten till återkallande.

g) Inom två månader efter det att medlemsstaterna har verifierat uppgifterna i 
stödförklaringarna utfärdar de åt medborgarinitiativets organisatörer en officiell 
bekräftelse av antalet bestämmelseenliga stödförklaringar uppdelade efter de 
stödjande personernas medborgarskap. De ser genom lämpliga åtgärder till att varje 
stödförklaring bekräftas bara en gång av en av medlemsstaterna, och att flera 
medlemsstater eller olika organ i en och samma medlemsstat under inga 
omständigheter bekräftar en stödförklaring flera gånger.

De personrelaterade uppgifterna omfattas av dataskyddet, som de berörda 
myndigheterna i medlemsstaterna beaktar. 

7. Den tredje fasen i medborgarinitiativet börjar med att organisatörerna lämnar in 
medborgarinitiativet till kommissionen och slutar med kommissionens formella beslut 
om resultatet av inlämnandet av medborgarinitiativet. Denna fas kännetecknas av 
följande:

a) Ett medborgarinitiativ kräver att organisatörerna lämnar in det hos kommissionen på 
vederbörligt sätt. I samband med inlämnandet lämnas även medlemsstaternas 
bekräftelse av antalet stödförklaringar in. 
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b) Kommissionen prövar huruvida det anmälda medborgarinitiativet kan anses vara 
representativt. Ett medborgarinitiativ anses vara representativt 

 om det stöds av minst en miljon medborgare, 

 om de medborgare som stöder initiativet kommer från minst en fjärdedel av
medlemsstaterna,

 om medborgarna i de olika medlemsstaterna utgör minst 1/500 av befolkningen i 
respektive medlemsstat. 

c) Inom två månader efter inlämnandet av medborgarinitiativet avger kommissionen ett 
beslut om resultatet av inlämnandet. I detta beslut ingår ett uttalande om huruvida 
medborgarinitiativet anses vara representativt. Inlämnandet får ogillas endast av 
rättsliga skäl och under inga omständigheter på grund av politiska överväganden.

d) Beslutet vänder sig såväl personligen till organisatörerna som till allmänheten. Det 
meddelas organisatörerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 
Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna informeras omgående om beslutet.

e) Beslutet är underkastat omprövning genom försorg av Europeiska gemenskapernas 
domstol och Europeiska ombudsmannen enligt relevanta bestämmelser i 
unionsrätten. Detta gäller på motsvarande sätt om kommissionen underlåter att fatta 
ett sådant beslut.

f) Kommissionen för på sin webbplats en allmänt tillgänglig förteckning över alla 
medborgarinitiativ som med framgång lämnats in.

8. Den fjärde fasen i medborgarinitiativet börjar med kommissionens ingående genomgång
av ärendet i medborgarinitiativet och slutar med kommissionens formella 
ställningstagande avseende medborgarinitiativets uppmaning om framläggande av ett 
lagstiftningsförslag. Denna fas kännetecknas av följande:

a) Ett med framgång inlämnat medborgarinitiativ förpliktigar kommissionen att 
behandla medborgarinitiativets ärende vad innehållet beträffar.

b) Inom denna ram bjuder kommissionen in medborgarinitiativets organisatörer till en 
utfrågning och ger dem tillfälle att utförligt presentera medborgarinitiativets ärende.

c) Kommissionen fattar beslut om medborgarinitiativets uppmaning inom tre månader. 
Om den inte har för avsikt att lägga fram något förslag meddelar den parlamentet och 
organisatörerna skälen till det.

d) Beslutet vänder sig såväl personligen till organisatörerna som till allmänheten. Det 
meddelas organisatörerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 
Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna informeras omgående om beslutet.
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e) Om kommissionen underlåter att fatta beslut om uppmaningen i medborgarinitiativet 
underkastas detta rättslig omprövning genom försorg av Europeiska gemenskapernas 
domstol och Europeiska ombudsmannen enligt relevanta bestämmelser i EU-rätten.

Öppenhetsprincipen

9. Organisatörerna av ett med framgång anmält medborgarinitiativ är skyldiga att efter 
avslutat förfarande och inom en lämplig tidsfrist för kommissionen lägga fram en rapport 
om initiativets finansiering (öppenhetsrapport), inklusive källorna. Rapporten granskas 
av kommissionen och offentliggörs tillsammans med ett yttrande.

10. I regel ska kommissionen befatta sig med de innehållsmässiga aspekterna av ett 
medborgarinitiativ först när en öppenhetsrapport lagts fram på vederbörligt sätt.
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MOTIVERING

Genom Lissabonfördraget införs det europeiska medborgarinitiativet. Fördraget innehåller 
därmed en viktig nyhet inom europeisk lagstiftning som ursprungligen utarbetades av 
Europeiska konventet i nära samarbete med icke-statliga organisationer och som först efter 
långa förhandlingar kom att ingå i konventets lagstiftningsförslag. Medborgarinitiativet utgör 
ett helt nytt lagstiftningsinstrument för stärkande av demokratin inom Europeiska unionen.
Detta är ett första steg mot övernationell direkt demokrati, och genomförandet av initiativet 
kan på längre sikt bidra till att främja utvecklingen av en europeisk offentlighet.

Den framtida artikeln 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget och den framtida artikeln 24.1
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör de rättsliga grunderna för 
medborgarinitiativet. De villkor och förfaranden som gäller för medborgarinitiativ fastställs 
per förordning, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

I. Vad är det europeiska medborgarinitiativet?
Efter Lissabonfördragets ikraftträdande kommer EU:s alla rättsakter, oavsett om det rör sig 
om förordningar, direktiv eller beslut, att antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet, 
på förslag av kommissionen (jfr artikel 289 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt). Antagandet av en EU-rättsakt förutsätter alltså i regel ett förslag från 
kommissionen (jfr artikel 17.2 i den nya versionen av EU-fördraget).

Efter det att medlemsstaterna redan 1957 med grundandet av EEG gav rådet rätten att anmoda 
kommissionen att ”företa de utredningar som rådet finner nödvändiga för att
förverkliga de gemensamma målen samt att förelägga rådet lämpliga förslag” (jfr den 
ursprungliga artikeln 152 i EEG-fördraget, numera artikel 208 i EG-fördraget, i framtiden 
artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) gav de 35 år senare, med 
Maastrichtfördraget och införandet av medbeslutandeförfarandet, till slut även 
Europaparlamentet möjligheten att uppmana kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag 
(för närvarande artikel 192 i EG-fördraget, i framtiden artikel 225 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt).

Denna rätt att uppmana kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag, som de båda 
lagstiftarna numera har, ska även unionsmedborgarna få i framtiden, med 
medborgarinitiativet. ”Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer 
och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana 
Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt 
förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa 
fördragen.” Medborgarna involveras därmed för första gången direkt i utarbetandet av 
europeiska lagstiftningsförslag, och blir även jämbördiga med unionens båda lagstiftare vad 
avser rätten att uppmana kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag.

II. Om innehållet i rätten till deltagande i det europeiska 
medborgarinitiativet

Enligt artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget får unionsmedborgare ta 
medborgarinitiativ. Som en särskild följd av rätten att delta i unionens demokratiska liv, enligt 
artikel 10.3 i den nya versionen av EU-fördraget, syftar denna bestämmelse till att motivera 
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en individuell rätt för unionsmedborgarna till deltagande i medborgarinitiativ.

Unionsmedborgarna kan delta i medborgarinitiativ på två olika sätt, nämligen som 
organisatörer eller som personer som avger stödförklaringar. Organisationen av ett 
medborgarinitiativ omfattar anmälan och inlämnandet av medborgarinitiativet i fråga hos 
kommissionen, genomförandet av intresseskapande informationskampanjer för att locka 
personer som avger stödförklaringar och i förekommande fall – beroende på de olika 
medlemsstaternas förfaranden – insamlingen av stödförklaringarna och beskrivningen för 
kommissionen av det ärende som initiativet rör. Stödet för ett medborgarinitiativ sker genom 
en persons formellt korrekta stödförklaring som innebär att personen i fråga ställer sig bakom 
syftet med medborgarinitiativet och initiativets uppmaning till kommissionen. Rätten till 
deltagande i medborgarinitiativet omfattar således såväl rätten till organisation av 
medborgarinitiativ som rätten att stödja sådana initiativ.

III. Om skillnaden mellan det europeiska medborgarinitiativet och 
framställningar som riktas till Europaparlamentet

Enligt artikel 24.2 jämförd med artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(för närvarande artikel 21.1 jämförd med artikel 194 i EG-fördraget) och enligt artikel 44 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har varje unionsmedborgare 
och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en
medlemsstat rätt att göra framställningar till Europaparlamentet. Rätten till deltagande i 
medborgarinitiativ enligt artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget tillkommer alltså 
jämte rätten att göra framställningar till Europaparlamentet och kompletterar den senare. 
Rätten att göra framställningar ersätts emellertid inte av rätten att delta i medborgarinitiativ, 
och de båda rättigheterna är inte identiska.

Visserligen kan medborgarinitiativ och framställningar leda till liknande resultat. Exempelvis 
kan båda dessa företeelser under vissa omständigheter leda till att EU-rättsakter antas, på 
förslag av ett antal personer. Icke desto mindre finns det grundläggande skillnader mellan 
dem med tanke på deras funktion och därmed även vad avser adressaterna och villkoren.

Redan skillnaderna beträffande adressaterna är uppenbara. Medan framställningar riktas till 
parlamentet riktas medborgarinitiativ till kommissionen. Den rätt att göra framställningar som 
finns inom unionen har framställarna i sin egenskap av personer som direkt eller indirekt 
lyder under EU:s överhöghet. Denna rätt ger dem en möjlighet att som sådana vända sig 
direkt till parlamentet för att informera det om en viss situation och efterlysa avhjälpande 
åtgärder. I motsats till detta ges unionsmedborgarna genom möjligheten till medborgarinitiativ 
för första gången rätten att själva vara direkt delaktiga i utövandet av EU:s överhöghet 
eftersom medborgarinitiativet ger dem en möjlighet att, precis som rådet och 
Europaparlamentet, uppmana kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag.

Som ett resultat av detta finns det även skillnader i villkoren för dessa båda rättsinstrument. 
Rätten att göra framställningar får utövas endast i samband med ärenden som direkt drabbar 
framställarna, medan någon sådan begränsning inte finns, och inte heller vore ändamålsenlig, 
när det gäller deltagarna i ett medborgarinitiativ. Medborgarinitiativ ska i stället – som vid allt 
utövande av EU:s överhöghet – användas för att främja det europeiska allmänintresset och 
trygga efterlevnaden av EU:s lagstiftning. Just det senare är ytterligare ett villkor som inte 
ingår bland villkoren för framställningar.
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När man fastställer de villkor och förfaranden som gäller för medborgarinitiativ kan det 
visserligen finnas skäl att beakta likheterna jämfört med framställningar till 
Europaparlamentet. Man bör emellertid vara noggrann med att inte sudda ut den 
grundläggande skillnaden mellan dessa båda instrument.

IV. Om det minsta antalet medlemsstater
Enligt artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget måste de unionsmedborgare som 
stöder ett medborgarinitiativ komma från ett betydande antal medlemsstater. Vad som avses 
med ”ett betydande antal medlemsstater” specificeras dock inte, utan ska enligt artikel 24.1 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställas av lagstiftarna, som såtillvida ges 
relativt fria händer inledningsvis i samband med utformningen.

Samtidigt måste det minsta antalet medlemsstater till viss del grundas på syftet med villkoret. 
Syftet med villkoret att de personer som stöder ett medborgarinitiativ måste komma från ett 
antal olika medlemsstater är att man behöver se till att inte redan utgångspunkten för EU:s 
lagstiftningsprocess styrs av en enda medlemsstats särintressen, utan att arbetet i tillräcklig 
utsträckning motiveras av det europeiska allmänintresset. Av dessa principiella skäl har 
endast kommissionen rätt att lägga fram förslag.

Rättsakter på områdena frihet, säkerhet och rättvisa får dock – enligt artikel 76 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt – antas på initiativ av en fjärdedel av medlemsstaterna.
Därmed ger själva fördraget en fingervisning om det antal medlemsstater som skulle innebära 
att det europeiska allmänintresset beaktas i tillräcklig utsträckning. När lagstiftaren fastställer
bestämmelserna för medborgarinitiativet bör dessa inte strida mot denna tolkning.

Syftet med kravet att de unionsmedborgare som stöder ett medborgarinitiativ måste komma 
från ett betydande antal medlemsstater kan visserligen ses som i tillräcklig utsträckning 
tillgodosett först när ovannämnda krav kombineras med ett krav om ett minsta antal 
stödförklaringar från var och en av dessa medlemsstater. Ett rimligt riktmärke i detta 
sammanhang anges i artikel 11.4 i EU-fördraget, vilken genom kravet om minst en miljon 
personer även omfattar tolkningen att 1/500 av EU:s befolkning i tillräcklig grad är att 
betrakta som en representativ del. Denna tolkning kan tillämpas även för de enskilda 
medlemsstaterna i samband med frågan om representativitet.

V. Om de förfaranden som gäller för medborgarinitiativ
Utöver det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste 
komma från måste förordningen även omfatta bestämmelser för de förfaranden som gäller för 
medborgarinitiativ. Förfarandena tjänar endast vissa specifika syften. De ska garantera att den 
individuella rätten att delta i medborgarinitiativ kan utövas så effektivt som möjligt och att 
medborgarinitiativets demokratiska betydelse, som en form av direkt utövande av överhöghet, 
tillvaratas till fullo. Varje del av förfarandena måste fastställas mot bakgrund av denna 
princip. Endast på detta sätt kan den mycket viktiga politiska betydelsen hos detta nya 
instrument för medborgarnas delaktighet i utformningen av Europeiska unionen utnyttjas fullt 
ut.

De förfaranden som gäller för medborgarinitiativ bör delas in i fyra faser, i enlighet med 
artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget: Anmälan – insamling – inlämnande –
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ställningstagande. Under den första fasen (”anmälan”) informeras kommissionen om 
innehållet i och organisatörerna av medborgarinitiativet. Den andra fasen (”insamling”) 
innebär att de individuella stödförklaringarna för medborgarinitiativet samlas in. Eftersom 
kommissionen inte har de resurser som krävs för detta måste detta vara medlemsstaternas 
ansvar. Därefter inleds den tredje fasen (”inlämnande”), då medlemsstaterna informerar 
kommissionen om resultaten. Under den fjärde fasen (”ställningstagande”) tar kommissionen 
ställning till medborgarinitiativets uppmaning.

Innan kommissionen fattar beslut om sitt ställningstagande måste den dessutom pröva om de 
rättsliga villkoren i artikel 11.4 i den nya versionen av EU-föredraget verkligen har uppfyllts i 
det aktuella fallet, dvs. om initiativet är tillåtligt och kan betraktas som representativt. Detta 
bör av skäl som rör öppenheten inte ske inom ramen för kommissionens arbete med det 
politiska ställningstagandet rörande medborgarinitiativet, utan bör ske dessförinnan, för att 
man till varje pris ska undvika att beslutet om tillåtlighet och representativitet påverkas av 
politiska överväganden. Prövningen av frågan huruvida medborgarinitiativet i tillräckligt hög 
grad är representativt (stödförklaringar från minst en miljon personer som kommer från ett 
betydande antal medlemsstater) kan därmed, rent logiskt, endast göras under den tredje fasen 
som en del av beslutet om resultatet av inlämnandet av medborgarinitiativet.

Prövningen av medborgarinitiativets tillåtlighet – alltså om initiativet innehållsmässigt 
uppfyller de rättsliga villkoren – bör däremot ske så tidigt som möjligt i förfarandet så att man 
för organisatörerna av medborgarinitiativet och medlemsstaterna, som ansvarar för 
insamlingen av stödförklaringarna, skapar säkerhet om rättsläget i fråga om detta. Denna 
prövning bör därför ske redan under den första fasen som en del av beslutet om resultatet av
anmälan av medborgarinitiativet.

Varje fas i förfarandet måste avslutas med ett formellt beslut som organisatörerna i varje 
enskilt fall kan överklaga. Dessutom måste inte bara kommissionens beslut om resultatet av
anmälan och inlämnandet av medborgarinitiativet, utan även medlemsstaternas bekräftelse av 
de individuella stödförklaringarna i förekommande fall kunna bli föremål för rättslig 
omprövning.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR FRAMSTÄLLNINGAR

till utskottet för konstitutionella frågor

över betänkandet med rekommendationer till kommissionen om riktlinjer för ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativet
(2008/2169(INI))

Föredragande: Carlos Carnero González

(Initiativ – artikel 39 i arbetsordningen)

FÖRSLAG

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

A. Det är viktigt att beakta bestämmelserna i Lissabonfördraget om medborgarinitiativet, 
vilka har utformats för att göra det möjligt för EU-medborgare att spela en större, mer 
direkt roll när det gäller att påverka utformningen av den EG-lagstiftning som behövs för 
att genomföra fördragen.

B. Rätten att göra framställningar har funnits sedan Maastrichtfördraget. Europaparlamentet 
har tagit fram en rad förfaranden för att möjliggöra utövandet av denna viktiga rättighet 
för alla EU-medborgare och bosatta inom EU, särskilt när det gäller frågor om nationella 
och lokala myndigheters tillämpning av EG-lagstiftningen och lagstiftningens inverkan 
på enskilda individer och lokalsamhällen.

1. Europaparlamentet kräver att förordningen om genomförandet av medborgarinitiativet, 
som fastställer villkor för utövandet av rätten i detta avseende, ska vara tydlig, enkel och 
användarvänlig och att den ska innehålla konkreta inslag som definierar begreppet
medborgarinitiativ så att det inte förväxlas med rätten att göra framställningar.

2. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att många av de konkreta exemplen, enligt de 
förslag som för närvarande finns från dem som stödjer medborgarinitiativet, faktiskt är 
aktuella, kampanjliknande framställningar, varav en del redan registrerats vid parlamentet 
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som framställningar utan att ha något särskilt samband med medborgarinitiativet så som 
det beskrivs i fördraget.

3. Europaparlamentet uppmärksammar följaktligen behovet av att se till att medborgarna är 
fullt medvetna om denna skillnad, med tanke på att rätten att göra framställningar riktar 
sig till Europaparlamentet och medborgarinitiativet till kommissionen.

4. Europaparlamentet uppmärksammar även att Europaparlamentet kan utöva den egna 
initiativrätten på lagstiftningsområdet och besluta sig för att inleda detta förfarande och 
agera enligt rekommendationer baserade på framställningar som Europaparlamentet 
mottagit av behörigt utskott.

5. Europaparlamentet kräver att utskottet för framställningar får ansvaret att övervaka 
genomförandet av förordningen om medborgarinitiativet genom att se till att 
medborgarförslag beaktas vid utskottets sammanträden till vilka andra utskott med 
sektorsansvar för det politiska området ifråga är inbjudna och vid vilka kommissionen 
uppmanas att avge ett yttrande.

6. Europaparlamentet anser att sådana åtgärder på ett bättre sätt kan garantera förenligheten 
mellan de förslag som av medborgarna inges i första hand till kommissionen, och 
Europaparlamentets demokratiskt antagna prioriteringar och förslag.

7. Europaparlamentet anser att det bör få uttala sig om lämpligheten av ett 
medborgarinitiativ, i samband med eventuella förslag och rekommendationer som gjorts, 
innan kommissionen i detalj utformar en lagstiftningstext utifrån medborgarinitiativet.

8. Europaparlamentet konstaterar att behörighetsfrågorna måste behandlas och anser 
i samband med detta att flexibilitet bör visas vad gäller den exakta innebörden av de 
”flera medlemsstater” som de över en miljon medborgarunderskrifterna ska komma ifrån. 
Likaledes anser parlamentet att alla EU-medborgare ska ha möjlighet att stödja ett 
medborgarinitiativ i linje med den praxis som tillämpas för framställningar.
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