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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, direkt 
roll när det gäller att påverka utformningen av den EU-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 EU-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 de som stödjer medborgarinitiativet, faktiskt är 
aktuella, kampanjliknande framställningar, varav en del redan registrerats vid parlamentet 
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 till kommissionen som första instans, och 
Europaparlamentets demokratiskt antagna prioriteringar och förslag.
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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 och bosatta inom EU ska ha 
möjlighet att stödja ett medborgarinitiativ utan särskilda krav på ålder eller andra 
diskriminerande faktorer, i linje med den praxis som tillämpas för framställningar.
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