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Forord

At gøre EU mere demokratisk og gennemsigtigt er
en af Juncker‑Kommissionens prioriteter. På denne
baggrund er det europæiske borgerinitiativ særligt
vigtigt, da det giver de europæiske borgere mulighed
for at udtrykke deres ønsker på en meget konkret
måde og få indflydelse på den europæiske politiske og
lovgivningsmæssige dagsorden.
Den 31. marts 2015 offentliggjorde Kommissionen sin
første rapport om gennemførelsen af dette instrument. Efter at have eksisteret
i bare tre år kan det konstateres, at den brede offentlighed har vist interesse
for borgerinitiativet. Nærmere bestemt har omkring seks millioner borgere
allerede brugt deres nye rettighed, og det er lykkes tre initiativer at samle
over en million underskrifter. Vi er dog opmærksomme på, at der er plads til
forbedring på flere områder. Vi er i gang med at overveje mulighederne for
forbedring af værktøjet og har til hensigt at inddrage alle relevante parter
i processen.
Som første næstformand med ansvar for gennemførelsen af borgerinitiativet
og tidligere medlem af Konventet om Europas Fremtid, som startede idéen
om et sådant instrument, mener jeg, at borgerinitiativet har et virkeligt
potentiale til at bringe borgerne tættere på Europa. Jeg er overbevist om, at
borgerinitiativet kan få reel indflydelse på den politiske beslutningsproces, og
at den offentlige debat, som initiativerne afføder, har værdi i sig selv.
Der er bestemt meget at gøre. Alt for mange borgere kender stadig ikke til
potentialet ved dette værktøj eller afskrækkes af dets kompleksitet. Vi håber,
at denne vejledning vil hjælpe med at forbedre kendskabet til instrumentet og
tilskynde borgerne til at deltage.

Frans Timmermans
Næstformand i Europa‑Kommissionen
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UD PÅ?
BORGERINITIATIVET
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Hvad er det europæiske borgerinitiativ?
Med det europæiske borgerinitiativ kan én million EU‑borgere fra mindst syv
EU‑lande opfordre Europa‑Kommissionen til at foreslå lovgivning på områder,
hvor EU har beføjelse til det.
Denne rettighed er indskrevet i EU‑traktaterne.
Reglerne og procedurerne for borgerinitiativer er fastsat i en EU‑forordning,
som Europa‑Parlamentet og Rådet vedtog i februar 2011 (1).

Hvilken slags forslag kan føre til et europæisk
borgerinitiativ?
Et borgerinitiativ skal opfordre Europa‑Kommissionen til at fremsætte et
lovforslag på et område, hvor den har beføjelse til det. Det kan f.eks. være
inden for miljø, landbrug, transport eller folkesundhed.

Hvem kan fremsætte et europæisk borgerinitiativ?
Alle EU‑borgere (statsborgere i et EU‑land), der er gamle nok til at have
valgret (2) til Europa‑Parlamentet (18 år undtagen i Østrig, hvor det er 16 år),
kan fremsætte et forslag til borgerinitiativ. Men først skal man danne en
borgerkomité, der skal bestå af syv EU‑borgere, som bor i mindst syv forskellige
EU‑lande.
Det er borgerkomitéen, der sørger for at få initiativet gennem hele proceduren.
Organisationer kan ikke fremsætte borgerinitiativer. Enhver organisation kan
dog fremme eller støtte initiativer, hvis den gør det i fuld åbenhed.

(1) Europa‑Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16.2.2011 om borgerinitiativer
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:DA:PDF).
(2) Man behøver ikke at være optaget på en valgliste, men skal bare være gammel nok.

4

Hvem kan underskrive et europæisk borgerinitiativ?
Enhver EU‑borger (statsborger i et EU‑land), der er gammel nok til at have
valgret (3) til Europa‑Parlamentet (18 år undtagen i Østrig, hvor det er 16 år),
kan underskrive et borgerinitiativ.

Hvor kan jeg se, hvilke borgerinitiativer der er sat i gang?
Alle borgerinitiativer, der er sat i gang rundt om i EU, er registreret på et
centralt websted, som forvaltes af Europa‑Kommissionen:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome?lg=da

(3) Man behøver ikke at være optaget på en valgliste, men skal bare være gammel nok.
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HVORDAN
UNDERSKRIVER MAN
ET INITIATIV?

For at kunne underskrive et initiativ skal du være statsborger i et EU‑land og
være gammel nok til at have valgret til Europa‑Parlamentet.
Du underskriver et initiativ ved at udfylde en særlig formular for støtte
tilkendegivelse, som du får fra initiativtagerne i papirform eller online (hvis
initiativtagerne har oprettet et websted til formålet).
Formularen skal være i overensstemmelse med modellen i forordningen om
borgerinitiativer og indeholde alle de nødvendige oplysninger om initiativet
(titel, emne og formål m.m.) samt dets registreringsnummer i Kommissionen.
Du kan tjekke, om initiativet er blevet registreret, på Kommissionens websted.
Du skal angive forskellige personlige oplysninger på formularen, alt efter
hvilket EU‑land du kommer fra (enten det land, du er statsborger i, eller dit
bopælsland). De oplysninger, der kræves, svarer til, hvad det pågældende
EU‑land anser for nødvendigt for at kontrollere en støttetilkendegivelse.
Hvis du bor i ét EU‑land, men er statsborger i et andet, eller hvis du er
statsborger i flere EU‑lande, har du mulighed for at vælge mellem disse lande,
afhængigt af hvilke oplysninger landene kræver.
Du kan dog kun underskrive et initiativ én gang.
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Når du underskriver et initiativ på papir
›› Brug formularen for dit EU‑land ― det land, du bor i, eller det land,
du er statsborger i.
›› Udfyld de nødvendige oplysninger (afhænger af landet).
›› Underskriv formularen, og giv den tilbage til initiativtagerne.

Når du underskriver et initiativ online
›› Gå ind på initiativtagernes websted (du finder linket på siden om
initiativet på Kommissionens websted).
›› Tjek, at deres dataindsamlingssystem er blevet godkendt af en
kompetent national myndighed (initiativtagerne skal offentliggøre
attesten på deres websted). Det er vigtigt for at sikre, at dine data
er beskyttet og ikke anvendes til andre formål, hvilket er ulovligt.
›› Udfyld de nødvendige oplysninger, og sørg navnlig for, at du angiver
de oplysninger, der kræves af dit land.
›› Når du indgiver din støttetilkendegivelse online, behøver du ikke at
underskrive den med en elektronisk signatur.

Når initiativtagerne har indsamlet det nødvendige antal støttetilkendegivelser,
skal de fremsende dem til de kompetente nationale myndigheder, som skal
kontrollere dem.
Initiativtagere og nationale myndigheder skal beskytte dine data og må ikke
offentliggøre listen over underskrivere. Du kan læse mere om, hvordan dine
personoplysninger behandles, under »Hvordan beskyttes data om under
skriverne?«.
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To eksempler på formularer for støttetilkendegivelse (i papirform):
FINLAND

FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:
Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes.

1. Alle underskriverne i denne formular er bosiddende eller statsborgere i: FINLAND
2. Registreringsnummer i Europa‑Kommissionen:
4. Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa‑Kommissionens register:
5. Titlen på forslaget til borgerinitiativ:
6. Emne:

3. Registreringsdato:

af
Udfyldes ne
er
initiativtag

7. Vigtigste målsætninger:
8. Navne og e‑mail‑adresser på registrerede kontaktpersoner:
9. Navne på de øvrige registrerede initiativtagere:
10. Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ:

UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER
»Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ.«

FULDE FORNAVNE

EFTERNAVNE

FAST BOPÆLSMEDLEMSSTAT

FØDSELSDATO

NATIONALITET

DATO OG UNDERSKRIFT(1)

af
Udfyldes e
vern
underskri

(1) Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011.
Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 10 i Europa‑Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vil de personoplysninger, som i denne formular afgives til initiativtagerne til initiativforslaget,
kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrollen og attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er modtaget til forslaget til
borgerinitiativ (se artikel 8 i Europa‑Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer) og om nødvendigt viderebehandlet med henblik på
administrative eller retlige procedurer vedrørende forslaget til borgerinitiativ (se artikel 12 i forordning (EU) nr. 211/2011). Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål. De
registrerede har ret til at få adgang til deres personoplysninger. Alle støttetilkendegivelser vil blive destrueret senest 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ
eller, i tilfælde af administrative eller retlige procedurer, senest en uge efter den pågældende procedures afslutning.

ØSTRIG

FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:
Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes.

1. Alle underskriverne i denne formular er indehavere af personlige ID‑dokumentnumre fra: ØSTRIG
Se listen i bilag III, del C, til forordning (EU) nr. 211/2011 over personlige ID‑dokumentnumre, hvor ét skal forelægges

2. Registreringsnummer i Europa‑Kommissionen:
4. Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa‑Kommissionens register:
5. Titlen på forslaget til borgerinitiativ:
6. Emne:

3. Registreringsdato:

af
Udfyldes ne
er
initiativtag

7. Vigtigste målsætninger:
8. Navne og e‑mail‑adresser på registrerede kontaktpersoner:
9. Navne på de øvrige registrerede initiativtagere:
10. Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ:

UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER
»Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ«.

FULDE FORNAVNE

EFTERNAVNE

BOPÆL
(gade, nr., postnr., by, land)

FØDSELSDATO
OG FØDESTED

NATIONALITET

PERSONLIG(T)
ID‑DOKUMENTTYPE
OG -NUMMER

DATO OG
UNDERSKRIFT(1)

af
Udfyldes e
vern
underskri

(1) Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011.
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Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 10 i Europa‑Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vil de personoplysninger, som i denne formular afgives til initiativtagerne til initiativforslaget,
kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrollen og attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er modtaget til forslaget til
borgerinitiativ (se artikel 8 i Europa‑Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer) og om nødvendigt viderebehandlet med henblik på
administrative eller retlige procedurer vedrørende forslaget til borgerinitiativ (se artikel 12 i forordning (EU) nr. 211/2011). Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål. De
registrerede har ret til at få adgang til deres personoplysninger. Alle støttetilkendegivelser vil blive destrueret senest 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ
eller, i tilfælde af administrative eller retlige procedurer, senest en uge efter den pågældende procedures afslutning.

HVORDAN
BESKYTTES DATA OM
UNDERSKRIVERNE?

Under hele proceduren skal alle parter overholde gældende lovgivning om
databeskyttelse (4). Inden initiativtagerne indsamler støttetilkendegivelserne,
skal de bl.a. underrette databeskyttelsesmyndighederne (5) i det eller de EU‑
lande, hvor oplysningerne vil blive behandlet.
Forordningen om borgerinitiativer indeholder desuden yderligere bestemmel
ser om databeskyttelse.

Initiativtagerne skal:
›› træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til
at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintet‑
gørelse, mod hændeligt tab, mod ændring, ubeføjet udbredelse og
ikkeautoriseret adgang, navnlig hvis behandlingen omfatter frem‑
sendelse af oplysninger gennem et net, samt mod enhver anden
form for ulovlig behandling
›› sikre, at indsamlede personoplysninger ikke anvendes til andre for‑
mål end at støtte netop dét initiativ
›› destruere alle støttetilkendegivelser og kopier heraf senest en må‑
ned efter at have indgivet initiativet til Kommissionen eller senest 18
måneder efter datoen for registreringen af initiativet, hvis dette er
en tidligere dato (6).
Initiativtagerne er ansvarlige og kan tiltales, hvis de ikke overholder bestem‑
melserne i forordningen om borgerinitiativer, særlig for svigagtig anvendelse
af data.

De nationale myndigheder skal:
›› kun anvende personoplysningerne til at kontrollere støttetilkende‑
givelserne
›› destruere alle støttetilkendegivelser og kopier heraf senest én måned
efter, at de har attesteret antallet af gyldige støttetilkendegivelser (6).
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(4) Lovgivning ifølge direktiv 95/46/EF.
(5) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
(6) S
 tøttetilkendegivelser kan opbevares ud over disse frister, hvis det er nødvendigt af hensyn til administrative
eller retlige procedurer vedrørende initiativet. I så fald skal initiativtagere destruere alle støttetilkendegivelser
og kopier heraf senest en uge efter, at de nævnte procedurer er afsluttet med en endelig afgørelse.

HVORDAN
TILRETTELÆGGER
MAN ET INITIATIV?
PROCEDUREN
TRIN FOR TRIN

Proceduren — et overblik

KOM I GANG!

2.
Euro
Borgpæiske
initi erativ

1.

Registrer dit initiativ.
Kommissionen svarer
inden for 2 måneder.

Forbered dit
initiativ og opret
din borgerkomité.

3.

Vil du indsamle online?
Få dit system attesteret.
Den nationale myndighed
svarer inden for 1 måned.

8.
Forslag

Hvis Kommissionen beslutter
at gå videre med initiativet:
Lovgivningsproceduren
starter, når Kommissionen
har vedtaget sit forslag.
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START INDSAMLING!

4.

5.
Indhent støttetilken‑
degivelser i mindst syv
EU‑lande.
Højst 12 måneder

Få støttetilkendegivel‑
serne attesteret af de
nationale myndigheder.
De nationale myndigheder
svarer inden for 3 måneder.

7.

ECI

INDGIV
6.
INITIATIVET!

Kommissionen
behandler dit initiativ
og svarer (efter et
møde med dig og
en offentlig høring
i Europa‑Parlamentet).

1 000 000

Har du mindst
1 000 000 underskrifter?
Indgiv initiativet til
Kommissionen.

Kommissionen svarer
inden for 3 måneder.
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Forbered dit initiativ
Først skal du overveje, om et borgerinitiativ er den bedste måde at føre
din idé ud i livet på. Husk, at et borgerinitiativ skal være en opfordring til
Europa‑Kommissionen om at fremsætte et lovforslag. Det skal vedrøre et
område, som Kommissionen har beføjelse til at fremsætte lovforslag på (7).
Du bør tjekke, hvilken EU‑lovgivning der findes på området allerede. Du kan
også overveje, om der er andre måder at påvirke EU‑politikken på, som passer
bedre til din idé. Du kan f.eks. fremsætte et andragende til Europa‑Parlamentet,
deltage i offentlige høringer eller klage til Den Europæiske Ombudsmand (8).
Læs mere om betingelserne for at fremsætte et borgerinitiativ under »Registrer
dit initiativ på Kommissionens websted«.

Dan en borgerkomité
Inden du kan iværksætte et initiativ, skal du danne en komité med mindst syv
EU‑borgere (statsborgere i et EU‑land), som er gamle nok til at have valgret til
Europa‑Parlamentet (9), og som bor i mindst syv forskellige EU‑lande. Komi
témedlemmerne behøver dog ikke at være statsborgere i syv forskellige
EU‑lande. Når du registrerer initiativforslaget, behøver du kun angive de syv
medlemmer, som opfylder ovenstående betingelser og ikke er medlemmer af
Europa‑Parlamentet. Deres navne vil blive offentliggjort på Kommissionens
websted om borgerinitiativet.
Komitéen er den officielle initiativtager og har ansvaret for alle trin i proceduren.
Komitéen skal blandt sine medlemmer udpege en repræsentant og en
stedfortræder, der kan tale og handle på komitéens vegne.

(7) Læs om Kommissionens beføjelser:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences?lg=da
(8) Andre måder at påvirke EU eller få hjælp på:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu?lg=da
(9) Man behøver ikke at være optaget på en valgliste, men skal bare være gammel nok
(18 år i alle EU‑lande undtagen Østrig, hvor det er 16 år).
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o
Kommissi
for

r inden

nen svare

r

2 månede

Registrer dit initiativ på Kommissionens websted
Før du kan begynde at indsamle støttetilkendegivelser fra borgerne, skal du
registrere initiativet på Kommissionens websted om borgerinitiativet:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
registration?lg=da
Ved registreringen skal du angive følgende oplysninger på et af de 24 officielle
EU‑sprog:
›› initiativets titel (højst 100 tegn)
›› dets emne (højst 200 tegn)
›› en beskrivelse af formålene (højst 500 tegn)
›› de bestemmelser i EU‑traktaterne, som du anser for relevante for
initiativforslaget (10)
›› personoplysninger om borgerkomitéens syv medlemmer (deres
fulde navn, postadresse, nationalitet og fødselsdato) med specifik
angivelse af repræsentanten og dennes stedfortræder samt deres
e‑mailadresser og telefonnumre
›› dokumenter, der viser fulde navn, postadresse, nationalitet og fød‑
selsdato for hvert af de syv medlemmer af borgerkomiteen
›› alle kilder til finansiering og støtte af initiativet (på tidspunktet for
registreringen) på mindst 500 EUR om året pr. bidragyder.
Hvis du vil, kan du tilføje:
›› et link til dit eventuelle websted om initiativet
›› et bilag med flere detaljer om initiativet
›› et udkast til retsakt.

(10) Læs mere om EU‑traktaterne her:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences?lg=da
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Betingelser
Registreringen sker ikke automatisk. Inden dit initiativ registreres offi‑
cielt og bliver lagt på webstedet, har Kommissionen først to måneder til
at kontrollere, at:
›› der er dannet en borgerkomité og udpeget kontaktpersoner
›› initiativet ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til
at fremsætte et forslag til retsakt med henblik på gennemførelsen af
EU‑traktaterne
›› forslaget til initiativ ikke er utilstedeligt, uunderbygget eller af chika‑
nøs karakter
›› initiativet ikke er åbenbart i strid med EU’s værdier som fastsat i EU‑
traktaterne (11).
Når dit initiativ er registreret, får din repræsentant og hans/hendes sted
fortræder adgang til en sikker konto på Kommissionens websted, hvor de kan
få oplysninger om de næste trin i proceduren og administrere alle henvendelser
til Kommissionen om deres initiativ.
Via denne konto kan du bl.a. tilføje oversættelser af initiativet til andre
officielle EU‑sprog. Du bør sikre dig, at oversættelserne er tro mod originalen.
Kommissionen offentliggør dem ikke, hvis der er væsentlige åbenlyse uoverensstemmelser.
Du bør desuden jævnligt ajourføre oplysningerne om alle kilder til støtte og
finansiering af initiativet på over 500 EUR om året pr. bidragyder.
NB: — 
Initiativtagerne kan trække et registreret initiativ tilbage på et hvilket som helst
tidspunkt, inden de indgiver deres støttetilkendegivelser til kontrol hos en national
myndighed. Man kan ikke fortryde en tilbagetrækning. Et tilbagetrukket initiativ kan
ikke indgives, og alle støttetilkendegivelser, der er indsamlet, bliver ugyldige. Man vil
dog stadig kunne se de tilbagetrukne initiativer på Kommissionens websted under
arkiverede initiativer.
— Af hensyn til åbenheden lægges initiativforslag, der ikke er blevet registreret, også ud
på Kommissionens websted sammen med Kommissionens begrundelse for afslaget:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered?lg=da
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(11) Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union: »Unionen bygger på værdierne respekt for den
menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne,
herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag
i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og
ligestilling mellem kvinder og mænd.«

r
hed svare
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inden for

1 måned

Få dit onlineindsamlingssystem attesteret
Hvis du vil indsamle støttetilkendegivelser online, skal du opbygge et online
indsamlingssystem, der opfylder visse krav.
Systemet skal kunne sikre, at:
›› kun fysiske personer (ikke computere) kan indgive en støtte
tilkendegivelse
›› de data, der indkommer online, indsamles og lagres sikkert
›› støttetilkendegivelserne foreligger i et format, der kan kontrolleres
af de kompetente nationale myndigheder.
De detaljerede tekniske og sikkerhedsmæssige specifikationer, som systemet
skal opfylde, er fastsat i en særlig forordning (se link nedenfor).
Kommissionen stiller open source‑software til rådighed, som allerede opfylder
de pågældende krav, for at hjælpe dig med at opbygge dit system.
Inden du begynder at indsamle støttetilkendegivelser med dit online
indsamlingssystem, skal du have det attesteret af en kompetent myndighed
i det EU‑land, hvor de pågældende data bliver lagret.
Systemet skal også attesteres, selv om du bruger Kommissionens software,
for softwaren udgør kun en del af dit onlineindsamlingssystem. Med denne
software er det imidlertid lettere at få systemet attesteret.
Myndighederne har en måned til at svare på din anmodning. Når du har fået
attesten, skal du offentliggøre en kopi på dit websted.
NB: — Du kan få systemet attesteret, enten før eller efter du har registreret initiativet i
Kommissionen.
— På grund af de vanskeligheder, som de første initiativtagere har haft med at finde
passende private hostingudbydere, har Kommissionen siden juli 2012 tilbudt at hoste
initiativtagernes onlineindsamlingssystemer midlertidigt. Læs mere her:
http://ec.europa.eu/citizens‑initiative/public/hosting
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Nyttig læsning
›› Forordning om de detaljerede tekniske og sikkerhedsmæssige spe‑
cifikationer, som systemet skal opfylde: http://eur‑lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:DA:PDF
›› Kommissionens open source‑software:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software?lg=da
›› Liste over nationale myndigheder, der attesterer onlineindsamlings‑
systemer: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authoritiesonline-systems?lg=da

Indsamling af støttetilkendegivelser

Højst

er
12 måned

Så snart registreringen af dit initiativ er bekræftet, kan du begynde at ind
samle støttetilkendegivelser fra borgerne. Du har et år til at gøre det i. Støtte
tilkendegivelser kan indsamles i papirform og/eller online.
Til at indsamle støttetilkendegivelser skal du bruge særlige formularer, der er
i overensstemmelse med modellerne i forordningen om borgerinitiativer, og
som indeholder alle de nødvendige oplysninger om dit initiativ. Oplysningerne
skal være de samme som dem, der offentliggøres om initiativet på Kommis
sionens websted.
Via din brugerkonto kan du downloade individuelt tilpassede formularer, der er
udfyldt på forhånd. Her kan du vælge:
›› hvilket EU‑land du vil indsamle støttetilkendegivelser i
›› formularens sprog (et af EU’s officielle sprog)
›› sprog for oplysningerne om dit initiativ (et af de sprog, hvorpå initia‑
tivet er gjort tilgængeligt på webstedet).
Databeskyttelse
Du skal under hele proceduren opfylde gældende lovgivning om databeskyttelse.
Inden du indsamler støttetilkendegivelserne, skal du bl.a. underrette data
beskyttelsesmyndighederne (12) i det eller de EU‑lande, hvor oplysningerne vil
blive behandlet. Du kan læse mere om databeskyttelse i afsnittet »Hvordan
beskyttes data om underskriverne?«.
20

(12) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Minimum af underskrifter fra hvert land
Du behøver ikke at indsamle støttetilkendegivelser fra alle 28 EU‑lande. Men du
skal nå op på et minimum af borgere i mindst 7 EU‑lande (se minimumsantallet
for hvert land i nedenstående tabel).
NB: Støttetilkendegivelser, der indsamles i lande, hvor minimumstærsklen ikke nås, vil også
tælle med i det samlede antal underskrifter for at komme op på den million, der kræves.

Minimum af underskrifter fra hvert land for
initiativer, der er registreret efter 1. juli 2014 (13)
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Grækenland
Irland
Italien
Kroatien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene
Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig

(13) Minimumstærsklen for initiativer, der er registreret før 1.7.2014, kan ses på
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories?lg=da

15 750
12 750
4 500
9 750
4 500
9 750
54 750
55 500
15 750
8 250
54 750
8 250
6 000
8 250
4 500
4 500
19 500
38 250
15 750
24 000
9 750
6 000
40 500
15 000
15 750
72 000
15 750
13 500
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r
3 månede

Få støttetilkendegivelserne attesteret
Når du har indsamlet tilstrækkelig mange støttetilkendegivelser til dit initiativ,
skal du anmode de kompetente nationale myndigheder i de lande, hvor du har
indsamlet støttetilkendegivelser, om at attestere antallet af gyldige støtte
tilkendegivelser i det pågældende land.
Du skal anmode om en attest fra hvert enkelt land, hvor du har indsamlet
støttetilkendegivelser. Du kan kun få én attest pr. land.
Du kan indsende dine støttetilkendegivelser i papirform eller elektronisk. Du
skal holde støttetilkendegivelser indsamlet i papirform, støttetilkendegivelser,
der er underskrevet med en elektronisk signatur, og støttetilkendegivelser
indsamlet via et onlineindsamlingssystem adskilt.
Støttetilkendegivelser, der indsamles online, kan enten udskrives og sendes
med posten eller sendes elektronisk på sikker vis, f.eks. som krypterede filer
på en CD‑rom. XML‑filer kan også anvendes, hvis den nationale myndighed
accepterer dem (det kan du tjekke på Kommissionens websted). Kommissionens
software giver mulighed for at eksportere støttetilkendegivelser i XML‑format.
De nationale myndigheder har tre måneder til at attestere antallet af gyldige
støttetilkendegivelser. De kontrollerer støttetilkendegivelserne på grundlag af
passende undersøgelser, f.eks. stikprøver.
Du bør indsamle flere end det nødvendige antal støttetilkendegivelser, fordi
det ikke er sikkert, at de kompetente nationale myndigheder attesterer alle de
støttetilkendegivelser, der indsendes.
Nyttig læsning
›› Liste over kompetente nationale myndigheder, der attesterer antal‑
let af gyldige støttetilkendegivelser: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/authorities-verification?lg=da
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Indgiv initiativet til Kommissionen
Når du har fået attesterne fra de kompetente nationale myndigheder, som
viser, at du har indsamlet tilstrækkelig mange støttetilkendegivelser (1 million
i alt og et minimumsantal i mindst 7 EU‑lande), kan du indgive dit initiativ til
behandling i Kommissionen.
›› Glem ikke, at du er retligt forpligtet til at destruere alle støtte
tilkendegivelser og kopier heraf senest 1 måned efter at have indgivet
dit initiativ eller senest 18 måneder efter at have registreret initiativet
(hvis du ikke fik nok støttetilkendegivelser til at indgive det).
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EN MILLION
UNDERSKRIFTER?
HVAD SKER DER SÅ?

o
Kommissi
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3 måned

Inden for tre måneder efter indgivelsen af et borgerinitiativ, der har fået
tilstrækkelig mange støttetilkendegivelser:
›› mødes Kommissionens repræsentanter med initiativtagerne, så de
kan redegøre for de spørgsmål, der rejses i initiativet
›› har initiativtagerne mulighed for at fremlægge initiativet ved en of‑
fentlig høring i Europa‑Parlamentet
›› behandler Kommissionen initiativet nøje og vedtager et officielt
svar, hvori den anfører, hvilke foranstaltninger den eventuelt agter
at træffe og grundene hertil.
Svaret gives i form af en meddelelse, som Kommissionen vedtager og
offentliggør på alle officielle EU‑sprog.
Hvis Kommissionen beslutter sig for at fremsætte et lovforslag,
starter den sædvanlige proces med at udarbejde forslaget (bl.a. med
offentlige høringer og konsekvensanalyser). Når Kommissionen har
vedtaget forslaget, forelægges det for de lovgivende institutioner
(Europa‑Parlamentet og Rådet eller i visse tilfælde kun Rådet), som skal
vedtage det, for at det kan blive til lovgivning.
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DE FØRSTE TRE INITATIATIVER,
der har modtaget over en million underskrifter
Right 2Water
»Right2Water« efterlyste »lovgivning, der gennemfører retten til vand og
sanitet som anerkendt af De Forenede Nationer og fremmer tilvejebringelse
af vand og sanitet som en væsentlig offentlig service for alle«.
Kommissionen imødekom dette initiativ, for hvilket den har beføjelse til at
fremsætte lovforslag i henhold til traktaterne, og for hvilket nærhedsprincippet
og proportionalitetsprincippet tillader det. Den har forpligtet sig til en række
handlinger, herunder en offentlig høring ( juni‑september 2014) og en evaluering
(begyndte i juli 2015) af direktivet om drikkevand, fastlæggelse af en bredere
række benchmarks for vandforsyning og fremme af universel adgang til vand
og sanitet som en prioritet for udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015.
EU’s bestræbelser på dette sidste område har i høj grad bidraget til at bevare
universel adgang til vand og sanitet på listen over bæredygtige udviklingsmål
(september 2015). Endelig skal det ikke glemmes, at Kommissionen, mens
initiativet stadig indsamlede støttetilkendegivelser, besluttede at udelukke
vandsektoren fra anvendelsesområdet for direktiv 2014/23/EU om tildeling af
koncessionskontrakter.
ONE OF US
»One of Us« anmodede »EU om at standse finansieringen af forskningsaktivi
teter, som indebærer ødelæggelse af menneskelige embryoner, især inden for
forskning, udviklingsbistand og den offentlige sundhed«.
Kommissionen vedtog en meddelelse, hvori den forklarede, at den ikke havde
til hensigt at fremsætte et lovforslag, da EU’s eksisterende lovgivningsmæssige
rammer, som for nylig blev vedtaget af Europa‑Parlamentet og Rådet, blev
anset for at være tilstrækkelige.
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STOP VIVISECTION
»Stop vivisection« opfordrede Kommissionen til at »ophæve direktiv 2010/63/
EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, og forelægge
et nyt forslag, der afskaffer dyreforsøg og i stedet gør det obligatorisk — inden
for den biomedicinske og toksikologiske forskning — at anvende data, der er
direkte relevante for mennesker«.
Kommissionen deler borgerinitiativets holdning om, at dyreforsøg bør udfases.
Det er dog for tidligt at foreslå et fuldstændigt forbud mod dyreforsøg i EU,
da man derved kan risikere at fordrive biomedicinsk forskning fra Europa.
I den kontekst er direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, der anvendes til
videnskabelige formål, nødvendigt for at sikre et højt beskyttelsesniveau for
dyr. En ophævelse af direktivet ville ikke forhindre brug af dyr i eksperimenter
og ville i stedet deregulere den måde, sådanne eksperimenter udføres på,
gøre de berørte dyr mere sårbare og hindre muligheden for udvikling af
alternativer.
Kommissionen har forpligtet sig til en række handlinger med henblik på
udfasning af dyreforsøg. Den vil afholde en konference for det videnskabelige
samfund og relevante interesserede parter i 2016 og i den forbindelse
fremlægge en statusrapport om de skridt, der er taget.
Initiativ

Indgivelse til
Dato for møde
Kommissionen mellem initia‑
tivtagerne og
Kommissionen

Dato for
offentlig høring
i Europa‑
Parlamentet

Dato for
Kommissio‑
nens svar

Right 2Water
ECI(2012)000003

20/12/2013

17/2/2014

17/2/2014

19/3/2014

One of Us
ECI(2012)000005

28/2/2014

9/4/2014

10/4/2014

28/4/2014

Stop vivisection
ECI(2012)000007

3/3/2015

11/5/2015

11/5/2015

3/6/2015

Alle oplysninger om Kommissionens opfølgning kan findes her:
›› http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/followup_actions/
citizens_initiative_en.htm
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VIL DU VIDE MERE?
Gå ind på Kommissionens websted
og register over borgerinitiativer:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=da
Her får du:
›› information om alle initiativer, uanset om de er åbne, lukkede eller
bortfaldne
›› et søgeværktøj, der hjælper dig med at finde de initiativer, du inte‑
resserer dig for
›› detaljerede oplysninger om reglerne for initiativet, en liste over kompe‑
tente nationale myndigheder, vejledning samt spørgsmål og svar
›› registreringsformularen
›› adgang til din brugerkonto som initiativtager, hvor du kan admini‑
strere dit initiativ, når du har registreret det i Kommissionen.

Har du andre spørgsmål? Kontakt Europe Direct.
Ring: 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)14
http://europa.eu/contact/call-us/index_da.htm
E‑mail: http://europa.eu/contact/write-to-us/index_da.htm

Du kan også kontakte et Europe Direct‑center i dit hjemland. Find dit nærmeste
center på listen:
http://europa.eu/contact/meet-us/index_da.htm

(*) De fleste opkald er gratis, men nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog kræve penge
for opkaldet.
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Vigtigt:
Denne vejledning indeholder generel information om regler og betingelser
for europæiske borgerinitiativer. Indholdet er ikke retligt bindende og
foregiver ikke at være udtømmende.
De nærmere regler kan du læse i forordning (EU) nr. 211/2011 om
borgerinitiativer:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:
0001:0022:DA:PDF

NA-04-15-686-DA-N

NY RETTIGHED FOR EU-BORGERE

DU KAN SÆTTE
DAGSORDENEN!

Læs mere om din nye rettighed:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/welcome?lg=da

