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Kära läsare!

I april 2012 träder det europeiska medborgarinitiativet i kraft, och då får EU-medborgarna en ny rättighet 
som ger dem en starkare röst inom EU-politiken och möjligheter att framföra sina krav på ett helt nytt 
sätt. Genom att samla in en miljon namnunderskrifter kan initiativtagarna uppmana Europeiska 
kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag eller att ändra EU-lagstiftningen. På så sätt kan 
allmänheten föra upp en fråga på EU:s dagordning och därmed aktivt delta i EU-politiken.

Även om vissa medborgare redan har liknande rättigheter i sina kommuner, regioner eller till och med 
länder, är det nu första gången som något sådant kommer att tillämpas över nationsgränserna. Men 
att samla in en miljon underskrifter bland 500 miljoner människor som bor i 27 medlemsstater och talar 
olika språk blir ingen lätt uppgift. Det kommer att krävas hårt arbete, engagemang och samarbete med 
likasinnade medborgare runt om i Europa. 

Syftet med denna guide är att du ska få en uppfattning om hur du kan engagera dig. I nio steg förklaras 
vad organisatörerna av ett europeiskt medborgarinitiativ behöver göra och vid vilken tidpunkt de ska 
göra det, vilka svårigheterna kan vara och hur förfarandet ser ut. Det börjar med den ursprungliga idén 
till registrering, sedan sker insamlingen av underskrifter och till slut läggs förhoppningsvis de en miljon 
underskrifterna fram för Europeiska kommissionen.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har sedan EU-samarbetets start varit det civila samhällets 
språkrör och alltid förespråkat medborgarnas rätt att delta i politiken. Kommittén ställde sig från första 
början bakom tanken på ett medborgarinitiativ, och har kämpat för att reglerna skulle bli enkla och 
begripliga. Vi är övertygade om att kloka och engagerade medborgare kan förändra världen.

Vi hoppas att många människor i Europa kommer att utnyttja sin nya rättighet och engagera sig i EU-
frågor som påverkar deras vardag, för att på så sätt gjuta nytt liv i EU:s dagordning. Vi hoppas också att 
denna handledning kommer att vara till hjälp i detta arbete. Lycka till!

Staffan Nilsson Anne-Marie Sigmund
 EESK:s ordförande Föredragande för medborgarinitiativet
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Deltagande och representation: den moderna demokratins två sidor

Demokrati, dvs. folkstyre, kan tillämpas på olika sätt. I en modern representativ demokrati 
som Europeiska unionen finns det både direkta och indirekta sätt att påverka den politiska 

dagordningen och det politiska beslutsfattandet. Medan den representativa demokratin utövas 
genom folkvalda institutioner som Europaparlamentet, har deltagandedemokratin nu förankrats 
i EU-fördragen genom nya instrument som det europeiska medborgarinitiativet. Det är viktigt att 
betona att deltagandedemokratin i en modern demokrati varken kan eller bör ersätta representativ 
demokrati. De direkta och indirekta kanalerna kompletterar varandra på såväl lokal, regional, 
nationell som mellanstatlig nivå.

EESK – en kontaktpunkt för den mellanstatliga deltagandedemokratin

Sedan den europeiska integrationen inleddes på 1950-talet har Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén (EESK) fungerat som en bro mellan organisationer i det civila samhället 

och EU-institutionerna. Även långt innan deltagandedemokratin formellt skrevs in i EU:s fördrag 
har kommittén utgjort ett forum för den europeiska deltagandedemokratin och arbetat för att 
medborgarna och deras representativa organisationer runt om i Europa ska kunna påverka de 
beslut som rör dem. 

Genom sin roll som opartiskt rådgivande organ till EU-institutionerna har kommittén bidragit stort 
till att framföra synpunkter och åsikter från det civila samhället och till att påverka EU-lagstiftningen. 
EESK:s 344 ledamöter från 27 medlemsstater representerar ett brett spektrum av organisationer 
inom samhällsekonomin, näringslivet, föreningsvärlden och kulturlivet.

Lissabonfördraget ger nya möjligheter

Det krävdes ett halvsekel av europeisk integration innan EU-medborgarna fick sitt eget 
instrument för direkt mellanstatlig deltagandedemokrati. Artikel 11 i fördraget om Europeiska 

unionen är banbrytande genom att den erbjuder fyra viktiga verktyg för mellanstatligt deltagande: 
information, samråd, dialog och utformning av dagordningen. Detta är mycket viktiga koncept som 
ger en rad nya möjligheter. 

Medborgarna och de representativa sammanslutningarna ges möjlighet att ge uttryck för och 
diskutera sina åsikter om allt som EU gör och beslutar. Dessutom är begreppet "medborgardialog" 
inskrivet i fördraget, vilket innebär att institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden 
dialog med det civila samhället. Europeiska kommissionen ska också ha ett omfattande samråd 
med berörda parter i syfte att se till att unionens åtgärder genomförs på ett enhetligt och öppet 
sätt. Och slutligen ges medborgarna initiativrätt genom artikel 11.

EESK spelar en central roll i alla dessa förfaranden genom att kommittén fungerar som en bro 
mellan EU-institutionerna och organisationerna i det civila samhället och erbjuder ett forum för 
samråd och information och en plattform där de kan utbyta synpunkter, i enlighet med fördragen.

På väg mot en 
deltagandedemokrati 

för alla inom EU
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Det nya nationsöverskridande verktyget för att utforma EU:s dagordning

Det europeiska medborgarinitiativet utgör ett centralt inslag i Lissabonfördragets avsnitt om 
deltagandedemokrati. Detta nya instrument ger en miljon EU-medborgare från minst sju 

medlemsländer rätt att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram förslag till ny lagstiftning. 
Medborgarinitiativet är ett verktyg för att påverka EU:s dagordning genom att medborgarna kan 
identifiera problem och kräva att åtgärder vidtas. Det europeiska medborgarinitiativet fungerar 
alltså inte som en framställning (en möjlighet som redan finns i EU för enskilda personer och 
grupper) och inte heller som ett instrument som ger medborgarna möjlighet att direkt fatta beslut 
på EU-nivå genom t.ex. folkomröstning. 

Det europeiska medborgarinitiativet ses ofta som en motsvarighet till parlamentets och rådets rätt 
att uppmana kommissionen att lägga fram nya lagstiftningsförslag. Kommissionen måste sedan 
noga granska om något bör göras – och i så fall vad – och motivera detta beslut. Medborgarinitiativet 
är, både genom sin nationsöverskridande karaktär och genom att det ger möjlighet att påverka 
dagordningen, ett unikt sätt för allmänheten att delta i den moderna demokratin. Det skapar 
möjligheter både för dialog mellan människor i Europa och för medborgare att ta kontakt med 
institutioner för att inleda en dialog. Ett första europeiskt medborgarinitiativ kan registreras hos 
Europeiska kommissionen den 1 april 2012. 

Som EU-medborgare har du redan i dag rätt att göra en framställning till Europaparlamentet 
(www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=SV&id=49) eller vända 
dig till Europeiska ombudsmannen för att rapportera administrativa missförhållanden (www.
ombudsman.europa.eu).

Artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen

Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett 
betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom 
ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser 
att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

Handledning  
för det europeiska 
medborgarinitiativet
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Inledande steg

Utgångspunkten är att det finns en uppfattning om att ett problem i Europa kan kräva en lösning 
på EU-nivå. 

Redan i detta skede är det viktigt att tänka igenom hela förfarandet och den process som 
organisatörerna behöver gå igenom, i syfte att avgöra om medborgarinitiativet är det lämpligaste 
verktyget. Det kan ur medborgarnas synvinkel finnas andra, enklare sätt att vända sig till EU-
institutionerna, t.ex. enskilda kontakter med Europaparlamentsledamöter eller institutioner, lobby-
verksamhet eller en traditionell framställning.

Att välja ett medborgarinitiativ är helt klart det kraftfullaste, men också det mest komplexa och 
långsammaste sättet att vända sig till Europeiska unionen. 

Viktiga förberedelser

Innan organisatörerna kan inleda arbetet med att utforma och registrera ett medborgarinitiativ 
måste de samla in en stor mängd information. Så snart ett initiativ officiellt har registrerats och 

offentliggjorts börjar klockan ticka.

Tid behövs därför för att söka och sammanställa all tillgänglig information om själva förfarandet 
och om den aktuella frågan: 

• Finns det redan någon EU-lagstiftning i frågan? 
• Utifrån vilken rättslig grund i fördraget ska förslaget läggas fram?
• Ligger frågan inom EU:s behörighetsområde? 

Den första fråga som måste besvaras är därför om förslaget är "godtagbart". Detta betyder att 
kommissionen måste ha befogenhet på området och att förslaget inte får stå i strid med några 
bestämmelser i förordningen om medborgarinitiativet. Förslaget måste exempelvis vara förenligt 
med stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Eftersom initiativet enbart kommer att lyckas om en miljon EU-medborgare från minst sju 
medlemsstater kan övertygas om att underteckna det, måste även en hållbar kommunikationsstrategi 
utarbetas före registrering. Redan i detta skede är det mycket viktigt att ta kontakt med potentiella 
partner i andra medlemsstater och att börja bygga upp ett nätverk av människor som vill delta och 
som är beredda att bidra till arbetet. Allt arbete som klaras av före registrering kommer med andra 
ord att spara tid för det verkliga initiativarbetet under den officiella perioden.

Man bör också vara medveten om att det kommer att krävas resurser och pengar för att organisera 
ett medborgarinitiativ. Även om en del av arbetet kan utföras av frivilliga, kommer organisatörerna 
förmodligen att behöva sponsorer och annat stöd. Det är mycket viktigt att det ekonomiska stödet 
bokförs, eftersom denna information måste lämnas vid registreringen.

Steg för steg-guide  
till ett framgångsrikt  
europeiskt medborgarinitiativ
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Sju personer, sju länder, hundra tecken

När de grundläggande förberedelserna är klara är det dags att lägga grunden till ett europeiskt 
medborgarinitiativ. Detta innebär bland annat att man bildar en "medborgarkommitté" 

("organisatörerna"), som ska bestå av minst sju personer från minst sju olika EU-medlemsländer. 
Bland organisatörerna ska en huvudkontaktperson och en vice kontaktperson utses. 

Det är också dags att utforma och finslipa initiativtexten, som måste uppfylla vissa formella 
krav som beskrivs i de officiella formulären. Titeln på initiativet får vara högst 100 tecken lång, 
beskrivningen av förslaget högst 200 tecken och motiveringen, som rör målen för det föreslagna 
medborgarinitiativet, högst 500 tecken.

Slutligen ska organisatörerna lämna information om finansieringen och sponsorerna. Denna 
information ska uppdateras under processens gång, och det görs på den särskilda webbplats som 
kommissionen skapat för det europeiska medborgarinitiativet (se nedan).

Första delmålet: Registrering

Att formellt registrera ett europeiskt medborgarinitiativ hos Europeiska kommissionen är inte 
svårt. Kommissionen har skapat en webbplats ("registret") där medborgarinitiativ kan registreras 

elektroniskt genom att organisatörerna fyller i den information som krävs. Detta resulterar i ett första 
officiellt svar, genom att kommissionen bekräftar att initiativet har registrerats. 

Via sitt konto i registret kan organisatörerna hantera all kommunikation med kommissionen och 
skapa lämpliga formulär för att samla in namnunderskrifter, ladda upp översättningar, uppdatera 
information om finansiering och lämna in sina underskrifter. För organisatörerna fungerar registret 
också som en kontaktpunkt med kommissionen, dit de kan vända sig med eventuella frågor eller 
problem.

Det är nu kommissionens tur att kontrollera om det föreslagna medborgarinitiativet kan godkännas. 
Detta arbete inleder dialogen och kommunikationen mellan de båda parterna. 

Inom två månader från det att förslaget registrerats kommer organisatörerna att få ett formellt 
svar från kommissionen. Antingen registreras initiativet i enlighet med bestämmelserna och 
offentliggörs på webbplatsen, vilket utgör startskottet för den period då underskrifterna ska 
samlas in, eller också avvisas det av rättsliga skäl. Detta skulle exempelvis kunna vara fallet om 
kommissionen inte anser sig ha behörighet på det aktuella området, om det är ett område som 
bara rör medlemsstaterna, eller om kommissionen anser att initiativet strider mot stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Om förslaget får avslag har organisatörerna naturligtvis rätt att överklaga beslutet, till exempel 
genom att kontakta Europeiska ombudsmannen eller vända sig till EU-domstolen.

Det är viktigt att känna till att ett medborgarinitiativ kan registreras på vilket av EU:s 23 officiella 
språk som helst, men att organisatörerna kommer att behöva tillhandahålla texterna på de andra 
språken som valts och att underskrifterna endast kan samlas in på dessa registrerade formulär. 
Organisatörerna kan, efter registrering, ladda upp det föreslagna initiativet i fler språkversioner. De 
ansvarar själva för översättningarna, men kommissionen kommer att kontrollera att översättningarna 
motsvarar den ursprungliga versionen av initiativet. 

Förberedelser inför insamlingen av underskrifter

Det är klokt att inleda förberedelserna inför insamlingen av underskrifter redan innan initiativet 
har registrerats. Det finns två olika sätt att samla in underskrifter och "stödförklaringar". Sådana 

förklaringar kan samlas in på traditionellt sätt på papper (då krävs en underskrift) eller elektroniskt 
(då räcker personuppgifter). 

För insamlingen av elektroniska stödförklaringar har en helt ny rättslig ram och ett elektroniskt 
system skapats. Kommissionen tillhandahåller kostnadsfritt öppen programvara till alla organisatörer 
för insamling av underskrifter på internet. Organisatörerna kan naturligtvis utveckla sitt eget system 
om de så önskar.

I båda fallen måste organisatörerna få sitt onlinesystem certifierat av en behörig myndighet i den 
medlemsstat där uppgifterna kommer att lagras, och denna kommer även att det uppfyller alla 
krav vad gäller tekniska specifikationer och dataskydd. Varje medlemsstat har utsett en myndighet 
som ska svara för certifieringen av onlinesystemen. Kontrollen ska vara klar inom en månad. Denna 
certifiering kan erhållas antingen före eller efter registeringen av initiativet hos kommissionen.
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Förberedelser: 
- Problembeskrivning 
- Lösningsförslag 
- Relevans för hela EU 
- Insamling av fakta om ämnet 
- Upprättande av en medborgarkommitté 
- Bedömning av förfarandet

Inlämning av förslaget för onlineregistrering

Kommissionen inleder en första kontroll
som ska vara avslutad inom 2 månader

Dag 1
Den manuella insamlingen
av underskrifter kan börja:

högst 12 månader

Godkännande av onlinesystemet:
insamlingen av underskrifter

via internet kan börja

Månad 12
Översändande
av insamlade underskrifter
till medlemsstaterna
för kontroll

Månad 15
Organisatörerna lämnar
in de godkända
stödförklaringarna till kommissionen

Månad 15
Kommissionen
har 3 månader
på sig för utvärdering: 
utarbetande av
kommissionens beslut

Anordnande av en utfrågning
vid Europaparlamentet

Månad 12
Medlemsstaterna
har 3 månader på sig att
kontrollera underskrifterna

Månad 18
Formellt beslut av 
kommissionen om uppföljning:
lagstiftningsförslag (eller inte)

Om kommissionen lägger
fram lagstiftningsförslaget:

Det normala
lagstiftningsförfarandet inleds med

Europaparlamentet och rådet

Dag 1
Kommissionens beslut:
registrering och
offentliggörande
på webbplatsen

Översikt över det europeiska medborgarinitiativet

Förberedelse Insamling av underskrifter Kontroll Utvärdering Uppföljning

Medlemsstaterna
har 1 månad
på sig att godkänna
onlinesystemet
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Att få människor att skriva under

Insamlingen av underskrifter kommer att kräva mycket mer arbete än att bara uppfylla de rättsliga 
och tekniska kraven. Organisatörerna kommer bland annat att ansvara för att distribuera och 

samla in pappersformulären och de elektroniska formulären och för att noggrant kontrollera denna 
process.

Observera att endast personer som är medborgare i en EU-medlemsstat och som har rösträtt i 
Europaparlamentsvalen kan underteckna ett europeiskt medborgarinitiativ. Personer från länder 
utanför EU har inte rätt att skriva under, även om de är lagligt bosatta i en medlemsstat.

Organisatörerna och de som undertecknar initiativet måste se till att använda rätt formulär för 
varje medlemsstat, eftersom vissa medlemsstater kräver mycket mer omfattande information för 
stödförklaringarna än andra för att kunna kontrollera underskrifterna. Medan vissa medlemsstater 
inte efterfrågar några personuppgifter alls kräver andra personnummer eller andra personuppgifter 
som pass, uppehållstillstånd eller körkort, eller till och med uppgift om föräldrarnas namn och 
födelseorter. Vilka medlemsstater som kräver vilken information framgår av förordningen. 

I förordningen anges hur många underskrifter som måste samlas in i ett visst medlemsland för att 
kravet på underskrifter från minst sju länder ska vara uppfyllt. Antalet har beräknats i förhållande till 
antalet ledamöter i Europaparlamentet, vilket gör att insamlingen av underskrifter blir lite lättare i 
stora medlemsländer, medan det i de mindre länderna proportionellt sett krävs fler underskrifter. 
Detta antal kommer att anpassas för att avspegla eventuella förändringar i Europaparlamentets 
sammansättning. 

Erfarenheter av initiativ på nationell och regional nivå har visat att det inte är alla underskrifter 
som kommer att vara giltiga när de kontrolleras av de nationella myndigheterna. Rådet till 
organisatörerna är därför att samla in minst 10–20 % fler underskrifter än vad som krävs, för att ha 
en säkerhetsmarginal och inte hamna i en situation där man saknar en handfull underskrifter för att 
nå en miljon.

Minsta antal underskrifter per medlemsstat
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Andra delmålet: Kontroll av underskrifterna

365 dagar efter att initiativet har offentliggjorts i kommissionens register är det dags att lämna 
in de insamlade underskrifterna och "stödförklaringarna" till de olika medlemsstaternas 

myndigheter. Underskrifter från danska medborgare ska skickas till Köpenhamn och underskrifter 
från cypriotiska medborgare till Nicosia. Underskrifter på papper och elektroniska stödförklaringar 
ska lämnas in separat.

Myndigheterna i medlemsstaterna har nu tre månader på sig att kontrollera de inlämnade 
stödförklaringarna. Länderna kan i stort sett välja fritt hur kontrollen ska utföras, antingen genom 
stickprovsundersökningar eller genom en fullständig kontroll av alla underskrifter. Till sist är det 
viktigt att två krav är uppfyllda innan initiativet kan lämnas över till kommissionen. Det första är att 
sju medlemsstater ska ha intygat att det antal underskrifter som krävs har samlats in, och det andra 
är att det sammanlagda antalet godkända underskrifter uppgår till minst en miljon.

När detta har kontrollerats kan initiativet enkelt översändas till kommissionen via de tillgängliga 
formulären – per e-post (i en bilaga) eller vanlig post. Organisatörerna kommer naturligtvis också 
att vilja utnyttja tillfället då initiativet överlämnas till kommissionen till att informera den europeiska 
allmänheten om förslaget via media.

En miljon underskrifter – vad händer sedan?

Insamlingen av en miljon stödförklaringar från minst sju medlemsländer innebär att organisatörerna 
är med och sätter dagordningen på EU-nivå. Efter att ett godkänt europeiskt medborgarinitiativ 

har lämnats in har kommissionen tre månader på sig att lägga fram sina rättsliga och politiska 
slutsatser om initiativet och att fatta beslut om vilka eventuella åtgärder som ska vidtas, samt att 
motivera varför man har valt att agera eller varför man har avstått från det.

Under granskningsprocessen kommer organisatörerna att bjudas in att presentera sitt förslag mer i 
detalj för EU-institutionerna vid en offentlig utfrågning. 

I detta skede kommer organisatörerna att ha en del rensningsarbete att göra, eftersom alla 
kontrollerade filer med stödförklaringar ska förstöras inom en månad efter att de lämnats 
in till kommissionen, eller inom 18 månader efter registreringen av initiativet. De nationella 
myndigheterna som har certifierat stödförklaringarna ska förstöra filerna inom en månad efter att 
ha utfärdat intyget.

Arbetet fortsätter

Om kommissionen väljer att följa upp initiativet genom att utarbeta ett formellt lagstiftningsinitiativ 
kan organisatörerna eventuellt vilja fortsätta sitt arbete – nu för att övervaka det kommande 

lagstiftningsförfarandet. Även om kommissionen anser att det inte finns något behov av ett 
lagstiftningsförslag eller att ett sådant inte är önskvärt eller nödvändigt kan organisatörerna vilja 
reagera, kommentera eller kanske följa upp processen med nya åtgärder eller initiativ.

Oavsett resultat bör alla involverade parter summera det arbete som har genomförts, både genom 
en omfattande dokumentation och genom en efterhandsutvärdering. På så sätt kan alla parter dra 
nyttiga lärdomar för framtiden av denna fleråriga process. 
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Genom att introducera principer för modern deltagandedemokrati uppmanar Europeiska 
unionen alla medborgare och organisationerna i det civila samhället att aktivt ta del i den 

gemensamma nationsöverskridande processen för att upprätta en dagordning och fatta beslut. 
Artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen lägger grunden för detta nya förhållande mellan 
allmänheten och EU-institutionerna.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén inrättades för att underlätta och stödja detta. 
Kommittén är nu redo att ge sitt stöd vid genomförandet av medborgarinitiativet genom sin 
uppgift att fungera som en bro mellan det civila samhället och EU-institutionerna.

Kommittén är en aktiv deltagare och stödjande kraft vid samråd liksom i olika former av dialog med 
EU-institutionerna. I detta syfte har EESK också inrättat en kontaktgrupp med organisationer och 
nätverk i det europeiska civila samhället. Utöver att informera intresserade enskilda personer och 
organisationer inom det civila samhället kommer kommitténs roll när det gäller medborgarinitiativet 
att vara att fungera som  

–  en kontaktpunkt vid utformningen av ett medborgarinitiativ som ger de inblandade 
möjlighet att upprätta kontakter och eventuellt att träffas,

–  en mentor, som anordnar utfrågningar och avger yttranden för att bistå kommissionen vid 
utvärderingen av ett godkänt initiativ och vid alla etapper av uppföljningen. 

Hur EESK  
kan hjälpa till
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Det europeiska medborgarinitiativet
En miljon människor inom EU har rätt att uppmana kommissionen att lägga fram ny EU-lagstiftning. 

Organisatör
Medborgarkommittén för ett europeiskt medborgarinitiativ. Den ska bestå av minst sju personer 
från sju medlemsländer.

Stödförklaring
Handskrivna underskrifter eller elektroniska stödförklaringar för ett europeiskt medborgarinitiativ.

Registrering
Förfarandet för att registrera ett initiativ, få det kontrollerat och offentliggjort för att kunna inleda 
insamlingen av underskrifter.

Insamling via internet
System för insamling av stödförklaringar på internet med hjälp av ett program med öppen källkod 
som kommissionen tillhandahåller och som godkänts av medlemsstaternas myndigheter.

Inlämning
Översändande av de godkända underskrifterna till kommissionen för att visa att ett visst antal 
medborgare i ett visst antal medlemsländer stöder initiativet.

Ordförklaringar
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Användbara länkar 
och dokumentation

Eftersom förordningen träder i kraft först den 1 april 2012 återstår ännu vissa tekniska detaljer att 
fastställa vid tidpunkten för publiceringen av denna handledning, till exempel vilka myndigheter 

i medlemsstaterna som kommer att ansvara för godkännandet av den programvara som ska 
utnyttjas för att samla in stödförklaringar via internet och vilka myndigheter som ska svara för 
kontrollen av underskrifterna. 

Kontakta gärna EESK:s sekretariat för att få aktuell information:

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Unit for Relations with Civil Society and Constitutional Affairs
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-post: citizensinitiative@eesc.europa.eu

EESK:s information om medborgarinitiativet
www.eesc.europa.eu/eci 

EESK:s yttrande om medborgarinitiativet
Referens: CESE 993/2010, offentliggjort i EUT C 44, 11.2.2011.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.10571

EESK:s yttrande om deltagandedemokrati och medborgarinitiativ (art. 11)
Referens: CESE 465/2010, offentliggjort i EUT C 354, 28.12.2010.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.9608

EESK:s webbplats om Lissabonfördraget
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

EESK – information om deltagandedemokrati och det civila samhället
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

EESK:s kontaktgrupp med europeiska organisationer och nätverk i det 
civila samhället 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu
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Europeiska kommissionen  

Medborgarinitiativets webbplats och register
Kommissionen tillhandahåller en omfattande webbplats som innehåller all relevant information 
om det europeiska medborgarinitiativet, själva förfarandet och relevant lagstifningstext, en 
översikt över tidigare och pågående medborgarinitiativ, insamling av namnunderskrifter via 
internet och länkar till behöriga nationella myndigheter. Dessutom fungerar webbplatsen som 
en portal för organisatörernas registrering av europeiska medborgarinitiativ och hantering av 
uppgifterna i registret. 

Europeiska medborgarinitiativet – webbplats
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sv

Andra användbara kontakter

Europe direct
ring kostnadsfritt från hela EU på 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europa.eu/europedirect/

Europeiska kommissionens representation i din medlemsstat
http://ec.europa.eu/represent_sv.htm

Europaparlamentet – framställningar
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=SV&id=49

Europeiska ombudsmannen 
www.ombudsman.europa.eu

http://www.ombudsman.europa.eu
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