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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;

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 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;
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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 og fastboende 
uden betingelser, hvad angår alder eller andre diskriminerende elementer, på linje med 
den praksis, som følges ved andragender.
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