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II. Frågor om förfarandet

§ 4. Om förfarandet för det europeiska medborgarinitiativet

Förfarandet för det europeiska medborgarinitiativet går att dela in i fyra faser:
 Anmälan om medborgarinitiativet.

 Insamlingen av stödförklaringar för medborgarinitiativet.

 Inlämnandet av medborgarinitiativet.

 Kommissionens ställningstagande till medborgarinitiativet.

Om den första fasen i det europeiska medborgarinitiativet: ”anmälan”
Den första fasen i det europeiska medborgarinitiativet börjar med att organisatörerna anmäler 
medborgarinitiativet hos kommissionen och slutar med kommissionens formella beslut om 
resultatet av anmälan om medborgarinitiativet.

Från icke-statliga organisationers sida påpekas att det är av särskilt intresse för 
organisatörerna att redan på ett så tidigt stadium som möjligt i förfarandet, framförallt redan 
före insamlingen av stödförklaringarna, få rättssäkerhet när det gäller det aktuella 
medborgarinitiativets tillåtlighet. Även ur demokratipolitisk synvinkel bör detta 
tillvägagångssätt stödjas. 

Det är därför lämpligt att utforma förfarandet för medborgarinitiativet så att tillåtligheten för 
det aktuella medborgarinitiativet får en bindande prövning redan före insamlingen av 
stödförklaringarna. Detta skulle kunna ske inom ramen för en formell anmälan om 
medborgarinitiativet.

Ansvarigt organ för mottagandet och prövningen av tillåtligheten kan av allt att döma bara 
vara kommissionen. Den måste som ett resultat av sin prövning ge organisatörerna en rättsligt 
bindande bekräftelse på medborgarinitiativets tillåtlighet. En helt annan fråga är emellertid 
den rättsliga omprövningen av ett sådant beslut genom Europeiska gemenskapernas domstol 
och Europeiska ombudsmannen samt den politiska kontrollen av kommissionen genom 
Europaparlamentet.

I den diskussion som hittills förts har det väckts ett förslag om att överlåta uppgiften att pröva 
tillåtligheten till ett annat organ än kommissionen. Till exempel har 
Europeiska ombudsmannen och Europaparlamentet nämnts. Fördelen med ett sådant system 
verkar uppenbar: på så sätt går det direkt att undvika intrycket av att kommissionen själv kan 
avgöra om ett medborgarinitiativ som riktas till den får äga rum eller inte. 

Ändå är detta inte en väg som föredraganden rekommenderar. Ett medborgarinitiativs 
tillåtlighet är inte en fråga om politisk opportunitet utan en rättslig och rättsligt fullt 
omprövningsbar förutsättning för den sakliga handläggningen av det ärende som initiativet 
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ger uttryck för. Eftersom kommissionen enligt fördraget är adressat för ett medborgarinitiativ 
är det i vart fall kommissionens plikt att före den sakliga handläggningen av de krav som 
medborgarinitiativet innehåller pröva dess tillåtlighet, antingen (så som här har föreslagits) 
redan inom ramen för anmälan eller annars efter det att medborgarinitiativet har lämnats in. 
Under dessa omständigheter framstår inkopplandet av ett annat (ytterligare) organ för att 
pröva tillåtligheten följaktligen som ett nyskapat, extra hinder för att åstadkomma ett 
medborgarinitiativ, eftersom det i så fall skulle bli nödvändigt att övertyga inte bara 
kommissionen utan dessutom detta andra organ om medborgarinitiativets tillåtlighet. 

I vart fall borde enligt föredragandens uppfattning varje separat avgörande om ett 
medborgarinitiativs tillåtlighet utformas som ett bindande beslut, och beslutet borde vara 
underkastat rättslig omprövning.1

Riktlinjer för en tänkbar utformning av förfarandet: 

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

b) Kommissionen prövar det anmälda medborgarinitiativets tillåtlighet. Ett medborgarinitiativ 
är tillåtligt när det uppfyller följande fyra förutsättningar:

 Det innehåller uppmaningen till Europeiska kommissionen att lägga fram ett förslag till 
utfärdande av en unionsrättsakt.

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

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

 En sådan rättsakt är i övrigt inte uppenbart rättsstridig.

Inom två månader efter anmälan om medborgarinitiativet avger kommissionen ett bindande 
beslut om resultatet av denna anmälan. I detta beslut ingår ett bindande uttalande om 
medborgarinitiativets tillåtlighet. Anmälan får endast ogillas av rättsliga skäl. 

c) 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.

                                               
1 Om detta beslut skulle fattas av ett annat organ än kommissionen skulle kommissionen rättsligen kunna angripa 
detta beslut genom en talan om ogiltigförklaring. I händelse av att tillåtlighet nekas skulle även organisatörerna 
ha rätt till denna möjlighet. I båda fallen vore det organ som hade beslutat om tillåtligheten svarande. Om 
förfarandet utformas så att Europeiska ombudsmannen eller Europaparlamentet får ansvaret för detta beslut 
skulle det därför medföra den nackdelen att dessa organ skulle bli formella parter i förfarandet både för anmälan 
och den rättsliga omprövningen och såtillvida inte längre själva skulle kunna ha rollen som rättsligt 
prövningsorgan eller politiskt kontrollorgan för kommissionens agerande.
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d) Beslutet är underkastat omprövning genom Europeiska gemenskapernas domstol och 
genom Europeiska ombudsmannen enligt unionsrättens relevanta bestämmelser. Detsamma 
gäller på motsvarande sätt om kommissionen underlåter att fatta ett sådant beslut. 

e) Med tillkännagivandet av beslutet 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.

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

g) Organisatörerna av ett medborgarinitiativ kan när som helst avanmäla det. Det anses då inte 
vara anmält och stryks ur kommissionens ovan nämnda förteckning.

Om den andra fasen i det europeiska medborgarinitiativet: ”insamling”
Den andra fasen i det europeiska medborgarinitiativet omfattar insamlingen av enskilda 
stödförklaringar för det med framgång anmälda medborgarinitiativet och medlemsstaternas 
officiella bekräftelse av insamlingens resultat. 

De icke-statliga organisationerna har framfört att det verkar vara vettigt att fastställa en viss 
tidsgräns för detta. En lämplig referenspunkt för början av den gällande tidsfristen är 
tidpunkten för kommissionens beslut om resultatet av anmälan. 

Förfarandet bör enligt föredragandens uppfattning utformas så att det medger många olika 
möjligheter att kunna samla in stödförklaringarna. Spektret borde i varje fall omfatta såväl 
möjligheten för organisatörerna att samla in stödförklaringarna ”på gatan” som, såvitt de 
tekniska förutsättningarna finns, möjligheten att lämna stödförklaringar via Internet.

Kärnproblemet i denna fas av förfarandet utgör prövningen av stödförklaringarnas äkthet. 
Denna prövning kan under inga omständigheter genomföras centralt av kommissionen utan 
denna uppgift måste utföras av medlemsstaterna. De måste se till att medborgarinitiativets 
organisatörer efter det att fristen för insamlingen av stödförklaringarna har gått ut får en 
bindande bekräftelse av antalet understödjare uppdelade efter medborgarskap.

Därför förefaller det varken erforderligt eller – med hänsyn till subsidiaritetsprincipen –
motiverat att införa ett enhetligt europeiskt förfarande för insamlingen av stödförklaringarna. 
Förordningen om medborgarinitiativet bör inskränka sig till att ålägga medlemsstaterna att 
införa ett effektivt system inom ramen för den nationella rätten och bara innehålla några 
centrala riktlinjer som alla medlemsstater ska iaktta på samma sätt. Till dessa borde 
framförallt medlemsstaternas skyldighet höra att utse de organ som har ansvar för prövningen 
av stödförklaringarna. 

Riktlinjer för en tänkbar utformning av förfarandet: 

a) Ett medborgarinitiativ kräver det vederbörligen intygade stödet från minst 
en miljon unionsmedborgare som måste vara medborgare i ett betydande antal medlemsstater.
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b) Medlemsstaterna fastställer i sin lagstiftning ett effektivt förfarande för insamling av 
enskilda stödförklaringar för ett europeiskt medborgarinitiativ och för officiell bekräftelse av 
resultatet från denna insamling.

c) En stödförklaring är korrekt när den har avgetts inom fristen för insamling av 
stödförklaringar under beaktande av medlemsstaternas relevanta rättsföreskrifter och 
unionsrätten. Fristen för insamling av stödförklaringar uppgår till ett år. Den börjar den första 
dagen i den tredje månaden som följer på beslutet om anmälan av medborgarinitiativet.

d) Varje stödförklaring måste bekräftas individuellt, i regel genom personlig underskrift 
(skriftligen eller i förekommande fall även elektroniskt). Av förklaringen måste åtminstone 
den stödjande personens namn, födelsedatum, adress och medborgarskap framgå. Om 
personen har flera medborgarskap behöver bara ett anges som väljs fritt. De personrelaterade 
uppgifterna omfattas av dataskyddet som medborgarinitiativets organisatörer beaktar. 

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

f) 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 organisatören. Varje stödförklaring 
måste innehålla en särskild förklaring där den stödjande personen intygar att den har fått 
denna information.

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

h) Inom två månader efter det att medlemsstaterna har verifierat stödförklaringarna utfärdar 
de åt medborgarinitiativets organisatörer en officiell bekräftelse av antalet korrekt intygade 
stödförklaringar uppdelade efter de stödjande personernas medborgarskap. De ser genom 
lämpliga åtgärder till att varje stödförklaring endast bekräftas en gång av en av 
medlemsstaterna, och att upprepade bekräftelser av olika medlemsstater eller olika organ 
i samma medlemsstat effektivt förhindras.

Om den tredje fasen i det europeiska medborgarinitiativet: ”inlämnande”
Den tredje fasen i det europeiska medborgarinitiativet börjar med att organisatörerna lämnar 
in medborgarinitiativet till kommissionen och slutar med kommissionens formella beslut om 
resultatet från inlämnandet av medborgarinitiativet. I likhet med förfarandet för anmälan om
medborgarinitiativet bör kommissionen även här vara skyldig att utfärda ett beslut, och 
innehållet i beslutet bör vara underkastat den rättsliga omprövningen genom 
Europeiska gemenskapernas domstol eller Europeiska ombudsmannen.
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Riktlinjer för en tänkbar utformning av förfarandet: 

a) Ett europeiskt medborgarinitiativ kräver att organisatörerna lämnar in det till 
kommissionen. Vid inlämnandet ska medlemsstaternas bekräftelser om antalet korrekta 
stödförklaringar bifogas. 

b) Kommissionen prövar om minimiförutsättningarna för stödet till medborgarinitiativet 
uppfylls. Inom två månader efter inlämnandet av medborgarinitiativet avger kommissionen ett 
bindande beslut om resultatet av inlämnandet. I detta beslut ingår ett bindande uttalande om 
att minimikraven för stödförklaringarna uppfylls. Inlämnandet får endast ogillas av rättsliga 
skäl. 

c) 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.

d) Beslutet är underkastat omprövning genom Europeiska gemenskapernas domstol och 
genom Europeiska ombudsmannen enligt unionsrättens relevanta bestämmelser. Detsamma 
gäller på motsvarande sätt om kommissionen underlåter att fatta ett sådant beslut. 

e) Kommissionen för på sina webbsidor en allmänt tillgänglig förteckning över alla 
medborgarinitiativ som med framgång lämnats in. 

Om den fjärde fasen i det europeiska medborgarinitiativet: ”ställningstagande”
Den fjärde fasen i det europeiska medborgarinitiativet omfattar tidsperioden för 
kommissionens sakliga handläggning av medborgarinitiativets ärende. Den slutar i och med 
kommissionens officiella ställningstagande till medborgarinitiativets uppmaning att lägga 
fram ett förslag till en rättsakt. 

Den fjärde fasen utgör den politiskt mest känsliga delen av hela förfarandet. Där avgörs 
slutligen om medborgarna verkligen upplever det europeiska medborgarinitiativet som ett 
instrument för direkt delaktighet i den europeiska lagstiftningsprocessen och på så sätt 
motiveras att även fortsättningsvis bidra till utformandet av den europeiska enandeprocessen. 
Denna betydelse måste komma till sin rätt vid utformningen av förfarandet.

Det är förvisso obestridligt att ett medborgarinitiativ inte i sig förpliktigar kommissionen att 
faktiskt lägga fram ett förslag till en rättsakt eller rentav ett förslag med ett visst innehåll. En 
sådan rättsföljd låter sig inte härledas ur bestämmelserna i Lissabonfördraget och skulle inte 
heller stå i överensstämmelse med den likställdhet som medborgarinitiativet enligt 
Europeiska konventet ska få med Europaparlamentets och rådets rätt att anmoda 
kommissionen. Under inga omständigheter får en uppmaning via medborgarinitiativ å andra 
sidan få en mindre omsorgsfull behandling än en anmodan från en av de båda lagstiftande 
institutionerna. Tvärtom krävs det för att undanröja varje misstanke om att ett 
medborgarinitiativ inte ”tas på riktigt allvar” i denna fas maximal öppenhet och offentlighet.

Därför måste det i denna fas föras en direkt dialog mellan medborgarinitiativets organisatörer 
och kommissionskollegiet inom vars ram organisatörerna får rätt att utförligt presentera 
medborgarinitiativets ärende.
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Riktlinjer för en tänkbar utformning av förfarandet:

a) Ett med framgång inlämnat medborgarinitiativ förpliktigar kommissionen att inom en 
rimlig frist behandla medborgarinitiativets ärende vad innehållet beträffar och att offentligen 
ta ställning till det.

b) Inom denna ram lyssnar kommissionskollegiet på medborgarinitiativets organisatörer och 
ger dem tillfälle att utförligt presentera medborgarinitiativets ärende. 

c) Kommissionen beslutar som kollegium om ett bindande ställningstagande till 
medborgarinitiativets uppmaning. Om den har för avsikt att inte lägga fram något förslag 
meddelar den 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.

e) Om kommissionen underlåter att fatta detta beslut är det underkastat den rättsliga 
omprövningen genom Europeiska gemenskapernas domstol och genom 
Europeiska ombudsmannen enligt unionsrättens relevanta bestämmelser.
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