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förord

Med Lissabonfördraget tog EU ett stort steg närmare 
sina invånare genom att ge dem möjlighet att delta di-
rekt i lagstiftningsarbetet. Med ett medborgarinitiativ 
kan man uppmana EU-kommissionen att föreslå en ny 
lag om man lyckas samla ihop en miljon underskrifter. 
Du kan alltså vara med och bestämma dagordningen 
för EU:s lagstiftningsarbete.

Medborgarinitiativet är ett helt nytt verktyg för direkt-
demokrati i EU. Det kommer att stärka EU:s demokratiska grundvalar och föra 
unionen närmare invånarna genom att de får direkt inflytande i besluten.

I den här vägledningen kan du läsa om vad medborgarinitiativet går ut på, hur 
du stöder ett initiativ och hur du själv kan organisera ett initiativ, om du tror att 
din idé till ny EU-lag kan få stöd från en miljon EU-medborgare.

Jag hoppas att alla i EU – särskilt de unga – utnyttjar sin nya rättighet. Jag ser 
fram emot alla livliga diskussioner över gränserna som vi nu kommer att få.

Maroš Šefčovič
Vice ordförande för Europeiska kommissionen
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Vad går det ut på?

MedborgarinitiatiVet
i korthet

›
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Vad är eU:s medborgarinitiativ?

Med ett medborgarinitiativ kan en miljon EU-medborgare från minst sju EU-
länder uppmana EU-kommissionen att föreslå lagar på de områden där EU har 
befogenhet att stifta lagar.

Den här rättigheten är inskriven i EU-fördragen.

Vilka regler och förfaranden som gäller framgår av en EU-förordning som Eu-
ropaparlamentet och ministerrådet antog i februari 2011 (1).

Vilka förslag kan bli medborgarinitiativ?

Ett medborgarinitiativ måste vara en uppmaning till EU-kommissionen att fö-
reslå en rättsakt på ett politikområde där den har befogenhet att göra det, till 
exempel miljö, jordbruk, transport eller folkhälsa.

Vem kan föreslå ett medborgarinitiativ?

Alla som är medborgare i ett EU-land och har uppnått rösträttsålder för Eu-
ropaparlamentsval (2) (18 år utom i Österrike, där åldersgränsen är 16 år) kan 
föreslå ett initiativ. Men först måste man bilda en medborgarkommitté med 
minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika EU-länder.

Medborgarkommittén ansvarar för att ta initiativet genom hela proceduren.

Organisationer kan inte lägga fram medborgarinitiativ. Men de kan förstås 
stödja eller sponsra initiativ, om det görs med full insyn.

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:SV:PDF

(2)  Det är åldern som räknas. Man behöver inte vara registrerad i en röstlängd.
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Vem kan stödja ett medborgarinitiativ?

Alla som är medborgare i ett EU-land och tillräckligt gamla för att få rösta i Eu-
ropaparlamentsval (3) (18 år utom i Österrike, där åldersgränsen är 16 år) kan 
skriva på ett medborgarinitiativ.

hur vet jag vilka medborgarinitiativ som är på gång?

Alla medborgarinitiativ i EU registreras på en central webbplats som EU-kom-
missionen har hand om:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

(3)  Det är åldern som räknas. Man behöver inte vara registrerad i en röstlängd.





Så Stöder du 
ett initiatiV

›
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Är du EU-medborgare (medborgare i ett EU-land) och tillräckligt gammal för 
att få rösta i Europaparlamentsval och vill stödja ett medborgarinitiativ?

Du skriver på ett initiativ genom att fylla i ett särskilt stödförklaringsformulär 
som du får från initiativets organisatörer, på papper eller på nätet (om organi-
satörerna har en särskild webbplats för det).

Formuläret måste följa de mallar som finns i förordningen om medborgarini-
tiativet och ska innehålla alla nödvändiga uppgifter om initiativet (titel, ämne, 
mål m.m.) och kommissionens registreringsnummer. Om du vill kan du kon-
trollera att initiativet har registrerats på kommissionens webbplats.

Vilka uppgifter du ska ange i formuläret beror på vilket EU-land du kommer 
från (där du är medborgare eller där du bor). De uppgifter som krävs är de 
uppgifter som länderna anser sig behöva för att kunna kontrollera underskrif-
terna.

Om du bor i ett EU-land och är medborgare i ett annat, eller om du är med-
borgare i flera EU-länder, kan du ibland välja i vilket land din underskrift ska 
räknas, beroende på vilka uppgifter länderna kräver.

Men du kan bara skriva på ett initiativ en gång.
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Pappersformulär
  › Använd formuläret för ditt EU-land – antingen det land där du är 

medborgare eller det där du bor.

  › Fyll i de uppgifter som krävs (beror på landet).

  › Skriv under formuläret och lämna det till organisatörerna.

Webbformulär
  › Gå till organisatörernas webbplats. Du hittar länken på sidan om ini-

tiativet i kommissionens webbregister.

  › Kontrollera att deras system för namninsamling har godkänts av 
en nationell behörig myndighet. Det ska finnas ett intyg om det på 
webbplatsen. Detta garanterar att dina uppgifter skyddas och inte 
används för andra syften, vilket är olagligt.

  › Fyll i alla nödvändiga uppgifter och var noga med att fylla i de upp-
gifter som krävs av ditt land.

  › Du behöver ingen elektronisk signatur för att skriva under ett initia-
tiv på nätet.

När organisatörerna har samlat in tillräckligt många underskrifter ska de skicka 
formulären till de nationella behöriga myndigheterna för kontroll.

Organisatörerna och nationella myndigheter måste skydda dina personupp-
gifter och får inte offentliggöra namnlistorna. Du kan läsa mer om hur dina 
personuppgifter skyddas i kapitlet Hur skyddas undertecknarnas uppgifter?
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två exempel på stödförklaringar (pappersformulär):

STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:

1. Alla undertecknare på detta formulär är fast bosatta eller medborgare i:  FINLAND  

2. Europeiska kommissionens registreringsnummer:    3. Registreringsdatum:
4. Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i europeiska kommissionens register:
5. Titel på det föreslagna medborgarinitiativet:
6. Ämne:

7. Huvudmål:

8. Organisatörernas namn:
9. Kontaktpersonernas namn och e-postadress:
10. Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns):

IFYLLS AV UNDERTECKNARNA – Alla fält är obligatoriska och måste fyllas i
"Härmed intygar jag att de upplysningar som lämnats i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång."

FULLSTÄNDIGA FÖRNAMN EFTERNAMN LAND DÄR DU ÄR FAST BOSATT FÖDELSEDATUM NATIONALITET DATUM OCH UNDERSKRIFT (1)

(1)  Underskrift krävs inte när formuläret inges elektroniskt utan elektronisk signatur.

Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, kommer de personuppgifter som lämnas i detta formulär endast att användas för att 
kontrollera och intyga antalet giltiga inkomna stödförklaringar för detta föreslagna medborgarinitiativ (se artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 
februari 2011 om medborgarinitiativet) och, vid behov, vidarebehandlas i samband med administrativa eller rättsliga förfaranden som rör det föreslagna medborgarinitiativet (se artikel 
12 i förordning (EU) nr 211/2011). Uppgifterna får inte användas för något annat ändamål. De registrerade har rätt till tillgång till sina personuppgifter. Alla stödförklaringar kommer att 
förstöras senast 18 månader efter datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet eller, vid administrativa eller rättsliga förfaranden, senast en vecka efter den dag 
då de berörda förfarandena slutfördes.

ifylls av organisatörerna

ifylls av undertecknarna

fiNLaNd

STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:

1. Alla undertecknare på detta formulär har ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling från:  ÖSTERRIKE 
 Se del C i bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011 för mer information om personligt id-nummer/nummer på en personlig id-handling; ett av dessa nummer måste anges.

2. Europeiska kommissionens registreringsnummer:   3. Registreringsdatum:
4. Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i europeiska kommissionens register:
5. Titel på det föreslagna medborgarinitiativet:
6. Ämne:

7. Huvudmål:

8. Organisatörernas namn:
9. Kontaktpersonernas namn och e-postadress:
10. Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns):

IFYLLS AV UNDERTECKNARNA – Alla fält är obligatoriska och måste fyllas i
”Härmed intygar jag att de upplysningar som lämnats i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.”

FULLSTÄNDIGA 
FÖRNAMN

EFTERNAMN FAST BOSTAD
(gata, nummer, postnummer, 

ort, land)

FÖDELSEDATUM
OCH FÖDELSE- 

ORT

NATIONALITET PERSONLIGT ID-NUMMER
/ID-HANDLING,

TYP OCH NUMMER

DATUM OCH 
UNDER-

SKRIFT (1)

(1) Underskrift krävs inte när formuläret inges elektroniskt utan elektronisk signatur.

Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, kommer de personuppgifter som lämnas i detta formulär endast att användas för att 
kontrollera och intyga antalet giltiga inkomna stödförklaringar för detta föreslagna medborgarinitiativ (se artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 
februari 2011 om medborgarinitiativet) och, vid behov, vidarebehandlas i samband med administrativa eller rättsliga förfaranden som rör det föreslagna medborgarinitiativet (se artikel 
12 i förordning (EU) nr 211/2011). Uppgifterna får inte användas för något annat ändamål. De registrerade har rätt till tillgång till sina personuppgifter. Alla stödförklaringar kommer att 
förstöras senast 18 månader efter datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet eller, vid administrativa eller rättsliga förfaranden, senast en vecka efter den dag 
då de berörda förfarandena slutfördes.

österrike

ifylls av organisatörerna

ifylls av undertecknarna



hur SkyddaS  
perSon- 
uppgifterna?

›
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Under hela förfarandet måste alla aktörer uppfylla gällande dataskyddslag-
stiftning (4). Innan organisatörerna börjar samla in underskrifter kan de vara 
skyldiga att bland annat informera dataskyddsmyndigheterna (5) i det eller de 
EU-länder där uppgifterna kommer att behandlas.

Förordningen om medborgarinitiativet innehåller dessutom ytterligare regler 
om dataskydd. 

organisatörerna måste

  › vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 
personuppgifterna från oavsiktlig och olovlig radering, förlust genom 
olyckshändelse, ändringar, otillåten spridning och åtkomst (särskilt 
om databehandlingen omfattar överföring av uppgifter i ett nätverk) 
och all annan form av otillåten behandling,

  › se till att uppgifterna inte används för annat syfte än för att stödja 
det aktuell initiativet,

  › förstöra alla stödförklaringar och eventuella kopior senast en månad 
efter att initiativet lämnades in till kommissionen, eller 18 månader 
efter registreringen, beroende på vilket datum som infaller först (6). 

Organisatörerna är ansvariga och kan åtalas om de bryter mot förordningen 
om medborgarinitiativet och till exempel använder uppgifter i bedrägligt syfte.

de nationella myndigheterna

  › får bara använda personuppgifterna för att kontrollera underskrif-
terna,

  › ska förstöra alla stödförklaringar och eventuella kopior senast en 
månad efter att de har intygat antalet giltiga underskrifter (6).

(4)  Lagstiftning enligt EU:s direktiv 95/46/EG.
(5)  http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm
(6)  Stödförklaringar och eventuella kopior får bevaras längre om det behövs för rättsliga eller administrativa 

förfaranden som rör initiativet. De ska i så fall förstöras senast en vecka efter det att förfarandena slutgiltigt 
har avslutats.



Vill du föreSlå 
ett initiatiV?

Så går det till 
Steg för Steg

›
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om kommissionen beslutar  
att gå vidare med initiativet:

lagstiftningsförfarandet startar.

de olika stegen i korthet

Läs på och bilda en 
medborgarkommitté.

1.

kom i gÅNg

den nationella behöriga 
myndigheten svarar  

inom 1 månad.

Vill du samla in 
underskrifter på nätet?

få systemet godkänt.

3.

kommissionen svarar  
inom 2 månader.

registrera initiativet. 

2.

8.

Förslag
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samla in underskrifter  
i minst 7 eU-länder.

har du minst 1 000 000 
underskrifter?

Lämna in initiativet till 
kommissionen.

högst 12 månader.

de nationella  
myndigheterna svarar  

inom 3 månader.

be de nationella
myndigheterna intyga 
antalet underskrifter. 

starta  
NamNiNsamLiNg

kommissionen svarar  
inom 3 månader.

kommissionen  
går igenom initiativet 

och svarar.

LämNa iN 
iNitiatiVet

4.

5.

1.000.000

6.

ECI7.
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Läs på och planera initiativet

Först måste du bestämma om ett medborgarinitiativ är bästa sättet att föra 
fram din idé. Tänk på att ett medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kom-
missionen att föreslå en ny lag. Det måste därför gälla en fråga där kommis-
sionen har befogenhet att föreslå lagar  (7). Du bör också ta reda på vilken 
EU-lagstiftning som redan finns på området. Tänk också på att det kan finnas 
andra sätt att påverka EU-politiken som fungerar bättre för din idé. Du kan 
till exempel göra en framställning till Europaparlamentet, delta i samråd eller 
klaga hos Europeiska ombudsmannen (8).

Läs mer om villkoren för att lägga fram ett medborgarinitiativ i kapitlet Regi- 
strera initiativet på kommissionens webbplats.

bilda en medborgarkommitté

Innan du kan dra i gång ett initiativ måste du bilda en kommitté med minst 
sju EU-medborgare (medborgare i ett EU-land) som har uppnått rösträttsålder 
för Europaparlamentsval (9) och som bor i minst sju olika EU-länder. Kommit-
témedlemmarna behöver dock inte vara medborgare i sju olika EU-länder.

Kommittén är initiativets officiella organisatör och ansvarar för alla steg i för-
farandet.

Kommittén ska bland sina medlemmar utse en företrädare och en ersättare 
som talar och handlar på kommitténs vägnar.

(7)   Läs om kommissionens befogenheter:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences

(8)  Andra sätt att påverka eller få hjälp i EU-frågor:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu 

(9)  Man behöver inte vara registrerad i en röstlängd. Det är åldern som räknas  
(18 år utom i Österrike, där rösträttsåldern är 16 år).
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registrera initiativet på 
kommissionens webbplats
Innan du kan börja samla in underskrifter från allmänheten måste du regi- 
strera initiativet på kommissionens webbplats om medborgarinitiativet:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/registration

Vid registreringen ska du ange följande uppgifter på något av EU:s 23 officiella 
språk:

  › Initiativets titel (högst 100 tecken).

  › Ämne (högst 200 tecken).

  › Beskrivning av målen (högst 500 tecken).

  › Bestämmelser i EU-fördragen som du anser är relevanta för initiati-
vet (10).

  › Personuppgifter för de sju kommittémedlemmarna (för- och efter-
namn, postadress, nationalitet och födelsedatum), uppgift om före-
trädaren och ersättaren och deras e-postadresser.

  › Alla stöd- och finansieringskällor för initiativet (som var kända vid 
registreringen) som uppgår till mer än 500 euro per år och sponsor.

Om du vill kan du dessutom bifoga

  › en länk till webbplatsen för initiativet,

  › en bilaga med mer information om initiativet,

  › ett utkast till rättsakt.

kommissionen svarar inom  

2 månader

(10)    Läs mer om EU-fördragen:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences
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Villkor

Registreringen är inte automatisk. Innan initiativet registreras officiellt 
och läggs ut på webbplatsen har kommissionen två månader på sig att 
kontrollera att

  › det finns en medborgarkommitté och namngivna kontaktpersoner,

  › initiativet inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenheter 
att föreslå lagar i enlighet med EU-fördragen,

  › initiativet inte är uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller för-
argelseväckande,

  › initiativet inte uppenbart strider mot EU:s värderingar enligt EU-för-
dragen (11).

När initiativet har registrerats får ni, dvs. medborgarkommitténs företrädare 
och ersättare, tillgång till ett säkert användarkonto på kommissionens webb-
plats, där ni får information om de kommande stegen i förfarandet och kan 
uppdatera initiativet.

Här kan ni bland annat ladda upp översättningar av initiativet till andra of-
ficiella EU-språk. Kontrollera att översättningarna stämmer med originalet. 
Kommissionen kommer inte att lägga ut dem om det finns uppenbara och 
väsentliga avvikelser.

Ni bör dessutom regelbundet uppdatera uppgifterna om alla stöd- och finan-
sieringskällor för initiativet som uppgår till mer än 500 euro per år och sponsor.

Anm.:  Organisatörerna kan dra tillbaka ett registrerat initiativ när som helst innan de skickar 
in stödförklaringarna till de nationella behöriga myndigheterna. Beslutet går inte att 
ångra. Det går inte att lämna in ett tillbakadraget initiativ och alla insamlade stödför-
klaringar blir ogiltiga.

 Tillbakadragna initiativ ligger dock kvar på webbplatsen under inaktuella initiativ.

(11)  Artikel 2 i EU-fördraget: ”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, 
demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för 
personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle 
som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män.”
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få namninsamlingssystemet godkänt

Om du vill samla in underskrifter på nätet måste du ha ett system för namnin-
samling som uppfyller vissa krav.

Systemet måste garantera att

  › endast fysiska personer (inte datorer) kan skriva på initiativet,

  › uppgifterna samlas in och lagras på ett säkert sätt,

  › underskrifterna är i ett format som kan kontrolleras av de nationella 
behöriga myndigheterna.

De detaljerade tekniska krav och säkerhetskrav som systemet ska uppfylla 
anges i en särskild förordning (se länken nedan).

Som stomme till systemet kan du använda kommissionens program med öp-
pen källkod, som redan uppfyller alla krav. 

Innan du börjar samla in underskrifter på nätet måste du få systemet godkänt 
av en behörig myndighet i det EU-land där uppgifterna kommer att lagras.

Systemet måste godkännas även om det bygger på kommissionens program, 
eftersom det endast utgör en del av ditt namninsamlingssystem, men god-
kännandet går i detta fall snabbare.

Myndigheten har en månad på sig att godkänna systemet. När du har fått 
myndighetens intyg ska du lägga ut det på webbplatsen.

Anm.:  Du kan få systemet godkänt antingen innan eller efter det att du har registrerar initia-
tivet hos kommissionen.

Mer information
  › Förordning om de tekniska krav och säkerhetskrav som systemet 

måste uppfylla: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2011:301:0003:0009:SV:PDF

  › Kommissionens program med öppen källkod:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software

  › Lista med nationella behöriga myndigheter som godkänner namn-
insamlingssystem: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
authorities-online-systems 

den nationella behöriga 

myndigheten svarar inom  

1 månad

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:SV:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-online-systems
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starta namninsamlingen

Så snart registreringen av initiativet har bekräftats kan du börja samla in un-
derskrifter från allmänheten. Du har ett år på dig.

Du kan samla in underskrifter på papper och på nätet.

Vid namninsamlingen ska du använda särskilda formulär som följer mallarna 
i förordningen om medborgarinitiativet och som innehåller alla nödvändiga 
uppgifter om initiativet. Uppgifterna måste vara identiska med de uppgifter 
om initiativet som lagts ut på kommissionens webbplats.

Via ditt användarkonto kan du ladda ner anpassade och förifyllda formulär, där 
du kan välja

  › i vilket EU-land du vill samla in underskrifterna,

  › formulärets språk (något av de officiella EU-språken),

  › språk för informationen om ditt initiativ (ett av de språk på vilket 
initiativet har publicerats på kommissionens webbplats).

Skydd av personuppgifter

Du måste under hela förfarandet uppfylla gällande dataskyddslagstiftning. 
Innan du börjar samla in underskrifter kan du vara skyldig att bland annat 
informera dataskyddsmyndigheterna (12) i det eller de EU-länder där uppgif-
terna kommer att behandlas. Du kan läsa mer om skydd av personuppgifter i 
kapitlet Hur skyddas personuppgifterna?

Minsta antal underskrifter per EU-land

Du behöver inte samla in underskrifter i alla 27 EU-länder. Men du behöver 
ett minsta antal underskrifter i minst sju EU-länder (se minimiantalet för varje 
land i tabellen nedan).

Anm.:  Underskrifter från länder där man inte kommer upp i minsta antal räknas ändå med när 
man kontrollerar om man har fått ihop en miljon underskrifter.

(12)   http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm 

högst  
12 månader
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minsta antal underskrifter per eU-land

Belgien 16 500

Bulgarien 13 500 

Cypern 4 500 

Danmark 9 750 

Estland 4 500 

Finland 9 750 

Frankrike 55 500 

Grekland 16 500 

Irland 9 000 

Italien 54 750 

Lettland 6 750 

Litauen 9 000 

Luxemburg 4 500 

Malta 4 500 

Nederländerna 19 500

Polen 38 250 

Portugal 16 500 

Rumänien 24 750 

Slovakien 9 750 

Slovenien 6 000 

Spanien 40 500 

Storbritannien 54 750

Sverige 15 000 

Tjeckien 16 500 

Tyskland 74 250 

Ungern 16 500 

Österrike 14 250



22

få intyg på antalet underskrifter

När du har samlat in tillräckligt många underskrifter för initiativet måste du be 
de nationella behöriga myndigheterna i de berörda länderna att intyga antalet 
giltiga underskrifter i respektive land.

Du måste be om ett intyg från varje land där du har samlat in underskrifter, 
men du kan bara få ett intyg per land.

Du kan skicka in underskrifterna på papper eller i elektronisk form. Du måste 
då skilja på underskrifter som samlats in på papper, via ett insamlingssystem 
på nätet och de som undertecknats med en elektronisk signatur.

Underskrifter som samlats in på nätet kan du antingen skriva ut och skicka 
med post, eller skicka elektroniskt på säker väg, till exempel som krypterade 
filer på en cd-skiva. Xml-filer kan också användas om den nationella behö-
riga myndigheten accepterar dem. Det kan du kontrollera på kommissionens 
webbplats. Med kommissionens program kan man exportera stödförklaringar 
i xml-format.

De nationella myndigheterna har tre månader på sig att intyga antalet giltiga un-
derskrifter. För att kontrollera underskrifterna kan de bland annat göra stickprov.

Du bör samla in fler underskrifter än vad som krävs, eftersom det inte är sä-
kert att de nationella behöriga myndigheterna godkänner alla som skickats in.

Mer information

  › Lista med nationella behöriga myndigheter som intygar antalet 
underskrifter: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification 

de nationella 

myndigheterna svarar inom 

3 månader
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Lämna in initiativet till kommissionen

När du har fått intyg från de nationella behöriga myndigheterna som visar att 
du har samlat in tillräckligt många underskrifter (1 miljon totalt och ett minimi-
antal i minst sju EU-länder), kan du lämna in initiativet till kommissionen, som 
då går igenom det.

  › Glöm inte att du måste förstöra alla stödförklaringar och eventuella 
kopior senast en månad efter det att du har lämnat in initiativet, eller 
18 månader efter det att initiativet registrerades (om du till exempel 
inte fick tillräckligt många underskrifter för att kunna lämna in ini-
tiativet).





en Miljon 
underSkrifter?

Vad händer nu?
›
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kommissionen svarar inom 

3 månader

Inom tre månader efter att ett medborgarinitiativ har lämnats in händer 
detta:

  › Kommissionen träffar organisatörerna så att de kan förklara närmare 
vad initiativet går ut på.

  › Organisatörerna får möjlighet att presentera sitt initiativ vid en of-
fentlig utfrågning i Europaparlamentet.

  › Kommissionen går noga igenom initiativet och antar ett officiellt 
svar där den förklarar vilka åtgärder man tänker vidta och varför.

Svaret ges i form av ett meddelande från kommissionen som offentlig-
görs på alla officiella EU-språk.

I vissa fall kan kommissionen nöja sig med ett preliminärt uttalande, om 
det till exempel krävs ytterligare studier innan man kan ge ett slutgiltigt 
besked.

Om kommissionen beslutar att föreslå en rättsakt som svar på ett med-
borgarinitiativ inleds det vanliga lagstiftningsförfarandet: kommissio-
nen lägger fram sitt förslag för de lagstiftande institutionerna (Euro-
paparlamentet och rådet eller i vissa fall bara rådet), som måste anta 
förslaget för att det ska bli en gällande lag.



Vill du Veta Mer?
›
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gå in på kommissionens webbplats  
och register för medborgarinitiativ:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Här hittar du

  › information om alla registrerade initiativ, oavsett om de är öppna, 
avslutade eller inaktuella,

  › ett sökvertyg som hjälper dig att hitta de initiativ som intresserar 
dig,

  › detaljerad information om vilka regler som gäller, lista med natio-
nella behöriga myndigheter, vägledning och vanliga frågor,

  › registreringsformuläret,

  › för dig som organiserar ett initiativ: tillgång till ditt användarkonto 
där du kan uppdatera ditt registrerade initiativ.

har du andra frågor? kontakta europa direkt.

Ring – 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) 

Skicka en fråga: 
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_sv.htm

Chatta med oss: 
http://europa.eu/europedirect/web_assistance/index_sv.htm

Du kan också kontakta ett Europa direkt-kontor i ditt hemland. Här hittar du en 
lista med alla kontor: 
http://europa.eu/europedirect/meet_us/directory/index_sv.htm

(*)  De flesta samtal är gratis men vissa mobiloperatörer, telefonkiosker och hotell tar ut en avgift.



Europeiska kommissionen

Vägledning om europeiskt medborgarinitiativ

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2011 – 28 s. – 16,2 × 22,9 cm

ISBN 978-92-79-21789-0
doi:10.2775/24111

Viktigt!

Den här vägledningen innehåller allmän information om reglerna och vill-
koren för EU:s medborgarinitiativ. Innehållet är inte rättsligt bindande och 
gör inga anspråk på att vara uttömmande.

De fullständiga reglerna kan du läsa i förordning (EU) nr 211/2011 om med-
borgarinitiativet:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:000
1:0022:SV:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:SV:PDF


Ny rättighet för eU-medborgare

Du kan 
bestämma 
dagordningen!

Läs mer om din nya rättighet:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative
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