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Det europeiska medborgarinitiativet
Lissabonfördraget innehåller stadgar om införande av det europeiska medborgarinitiativet 
(European Citizens’ Initiative – ECI). Fördraget innebär därmed en betydande innovation 
inom den europeiska författningsrätten som ursprungligen utarbetades inom det europeiska 
konventet i nära samarbete med icke-statliga organisationer och som först efter en lång kamp 
togs med i konventets författningsutkast. Det europeiska medborgarinitiativet utgör ett helt 
nytt instrument för förstärkning av demokratin inom Europeiska unionen. I och med initiativet 
tas ett första steg mot utvecklingen av en övernationell direkt demokrati, och dess 
införlivande kan bidra till att på längre sikt skapa en europeisk offentlighet.

Den rättsliga grundvalen för det europeiska medborgarinitiativet finns i den kommande 
artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget, ny version) och i den 
kommande artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De villkor och 
metoder som gäller för detta medborgarinitiativ fastställs genom en förordning som ska 
införlivas genom ordinarie lagstiftningsförfaranden.

I. Allmänna frågor

§ 1. Vad är medborgarinitiativet?

När Lissabonfördraget har trätt i kraft kommer alla lagstiftningshandlingar inom 
Europeiska unionen att utfärdas gemensamt av Europaparlamentet och rådet, oavsett om de 
har formen av förordning, direktiv eller beslut, efter förslag från kommissionen, jämför 
artikel 289 i det ändrade EU-fördraget. Utfärdandet av en EU-rättsakt förutsätter alltså i de 
flesta fall ett förslag från kommissionen, jämför artikel 17.2 i EU-fördraget (ny version).

Efter att medlemsstaterna redan vid grundandet 1957 av Europeiska ekonomiska 
gemenskapen hade bestämt att ministerrådet skulle kunna anmoda kommissionen att ”företa 
de utredningar som rådet finner nödvändiga för att förverkliga de gemensamma målen samt 
att förelägga rådet lämpliga förslag” (jämför ursprunglig artikel 152 i EEG-fördraget, 
nuvarande artikel 208 i EG-fördraget, kommande artikel 241 i det ändrade EU-fördraget) gav 
de 35 år senare i och med Maastrichtfördraget och införandet av medbeslutandeförfarandet till 
slut också Europaparlamentet möjlighet att uppmana kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag (jämför nuvarande artikel 192 i EG-fördraget, kommande artikel 225 i det 
ändrade EU-fördraget).

Denna rätt till uppmaning, som de båda lagstiftningsorganen redan har i dag, ska i och med 
europeiska medborgarinitiativet i fortsättningen också tillkomma unionens medborgare. 
”Unionsmedborgare, vars antal uppgår till minst en miljon och där detta antal måste innefatta 
medborgare i ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ och uppmana kommissionen 
att inom ramen för dess befogenheter lägga fram lämpliga förslag i frågor där det enligt 
vederbörande unionsmedborgares åsikt krävs en rättshandling från unionen för att införliva 
fördragen.” Därigenom dras för första gången unionsmedborgarna själva omedelbart in i den 
europeiska lagstiftningsprocessen. De får rätt till delaktighet i ett europeiskt 
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medborgarinitiativ och ställs därmed beträffande uppmananderätten på samma nivå som de 
båda lagstiftningsorganen.

§ 2. Om innehållet i rätten att delta i ett medborgarinitiativ

Enligt artikel 11.4 i EU-fördraget (ny version) får unionens medborgare ta ett 
medborgarinitiativ. Som ett speciellt resultat av rätten till demokratisk delaktighet enligt 
artikel 10.3 i EU-fördraget (ny version) syftar denna bestämmelse till att grundfästa en 
individuell rätt för unionens medborgare att delta i ett europeiskt medborgarinitiativ, dock 
utan att i detalj beskriva innehållet i denna rätt. Dessutom innehåller bestämmelsen ett 
förbehåll om utfärdandet av en förordning om de villkor och metoder som ska gälla för ett 
sådant medborgarinitiativ. Förordningen får därmed inte enbart till uppgift att få institutet om 
ett europeiskt medborgarinitiativ att fungera, utan den måste också innehålla närmare 
bestämmelser om de olika beståndsdelarna i den fördragsenliga rättigheten att delta i ett 
europeiskt medborgarinitiativ.

Unionsmedborgarna kan delta i ett medborgarinitiativ på två olika sätt: dels som organisatörer 
och dels som understödjare av ett medborgarinitiativ. Organisationen av det europeiska 
medborgarinitiativet omfattar anmälan av medborgarinitiativet till kommissionen, insamling 
av intyg om stöd från unionsmedborgarna, inlämning av medborgarinitiativet till 
kommissionen samt framställning av den uppmaning som medborgarinitiativet avser till 
kommissionen inför kommissionsledamöternas kollegium. Stöd för det europeiska 
medborgarinitiativet lämnas genom ett formellt intyg från en person om att denne delar 
medborgarinitiativets syfte och tillstyrker den därmed åsyftade uppmaningen till 
kommissionen. Rätten att delta i ett europeiskt medborgarinitiativ omfattar därmed rätten att 
organisera och rätten att understödja ett sådant medborgarinitiativ.

Dessa rättigheter ger unionsmedborgarna rätt att kräva av unionsorganen och medlemsstaterna 
att de inte vidtar några åtgärder som hindrar utövandet av dessa rättigheter, ställer hinder 
i vägen för dem eller gör dem mindre attraktiva. De ger dem därutöver också rätt att kräva att 
förfaranden utarbetas för ett effektivt tillvaratagande av rättigheterna. De som organiserar ett 
europeiskt medborgarinitiativ ska – detta måste förordningen ovillkorligen klargöra – efter en 
framgångsrik inlämning av ett medborgarinitiativ dessutom ges tillfälle att inför 
kommissionsledamöternas kollegium förklara syftet med medborgarinitiativet samt ha rätt att 
få ett motiverat svar från kollegiet i denna fråga. Dessutom måste under hela förfarandet med 
europeiska medborgarinitiativet framför allt de grundläggande rättigheterna till lika 
behandling och till ett effektivt rättsskydd garanteras.

§ 3. Om särskiljandet av europeiska medborgarinitiativet från framställningen till 
Europaparlamentet

Enligt artikel 24. 2 i kombination med artikel 227 i det ändrade EU-fördraget (nuvarande 
artikel 21.1 i kombination med artikel 194 i EG-fördraget) samt enligt artikel 44 i EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna har alla unionsmedborgare, alla fysiska personer med 
bosättningsort inom unionen och alla juridiska personer med stadgeenligt säte inom unionen 
rätt att göra framställningar till Europaparlamentet. Rätten att delta i ett europeiskt 
medborgarinitiativ enligt artikel 11.4 i EU-fördraget (ny version) gäller alltså utöver den 
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europeiska framställningsrätten och kompletterar den, men ersätter den inte och är inte 
identisk med den.

Visserligen kan man av resultatet av ett medborgarinitiativ eller en framställning sluta sig till 
en viss närhet mellan dessa båda rättsinstitut. Båda kan exempelvis under vissa 
omständigheter och på initiativ av flera personer utmynna i utfärdandet av en rättshandling 
från Europeiska unionen. Trots detta skiljer de sig fundamentalt åt beträffande sin funktion 
och därmed också beträffande sina adressater och förutsättningar.

Redan de olika adressaterna är iögonenfallande. Medan framställningen riktar sig till 
Europaparlamentet riktar sig medborgarinitiativet till kommissionen. Den europeiska 
framställningsrätten riktar sig till unionsmedborgarna i deras egenskap som direkt eller 
indirekt berörda av Europeiska unionens överhöghet och öppnar möjligheten för dem att 
i denna egenskap direkt vända sig till Europaparlamentet för att informera det direktvalda 
parlamentet, som företräder medborgarnas intressen, om ett visst tillstånd och kräva en 
ändring av detta tillstånd. Medborgarinitiativet låter däremot för första gången 
unionsmedborgarna själva direkt delta i utövandet av Europeiska unionens överhöghet genom 
att det öppnar en möjlighet för medborgarna att på samma sätt som rådet eller 
Europaparlamentet uppmana kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Som en följd av detta är också förutsättningarna olika för de båda rättsinstituten. 
Framställningsrätten är exempelvis begränsad till ärenden som direkt berör framställaren, 
medan en sådan begränsning inte gäller för deltagarna i ett europeiskt medborgarinitiativ och 
inte heller skulle vara meningsfull. De är tvärtom, som alla delar av den europeiska 
överhögheten, skyldiga att tillvarata det europeiska allmänintresset och upprätthållandet av 
EG-rätten. Just det sistnämnda är å andra sidan inte någon förutsättning för en framställning.

Vid utformningen av de villkor och förfaranden som gäller för europeiska 
medborgarinitiativet kan man mycket väl beakta dess likheter med en framställning till 
Europaparlamentet. Men man får inte under några omständigheter utplåna den inneboende 
skillnaden mellan dem.
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