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1
Översikt

Målet är att på tolv månader samla in minst en miljon underskrifter, varav ett minsta antal i minst sju EU-länder. 
Ni kan samla in underskrifter på papper och på nätet. Namninsamlingen måste börja senast sex månader efter 
att initiativet har registrerats, men ni kan själva välja startdatum. Ni måste informera kommissionen om det valda 
datumet senast tio arbetsdagar i förväg. 

För att få skriva på ett initiativ måste man vara medborgare i ett EU-land och ha uppnått rösträttsålder för 
Europaparlamentsval (18 år utom i Österrike, Malta och Grekland) – såvida inte landet i fråga har valt att sänka 
åldersgränsen till 16 år och informerat kommissionen om detta.

Stödförklaringsformulär

Vid namninsamlingen måste ni använda särskilda formulär som följer 
mallarna i bilaga III till förordningen om medborgarinitiativet och innehåller 
all nödvändig information om initiativet. Informationen måste vara identisk 
med de uppgifter som finns i EU:s register över medborgarinitiativ. 
Om initiativet inte har registrerats i sin helhet ska formuläret innehålla 
information om vilka delar som registrerats, i enlighet med kommissionens 
beslut om registrering.

Ni kan samla in underskrifter på vilket officiellt EU-språk som helst, oavsett 
land.

Vilka uppgifter måste man lämna? 

De som vill skriva på ett initiativ måste lämna vissa personuppgifter i 
formulären. 

https://europa.eu/citizens-initiative/data-requirements_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788
https://europa.eu/citizens-initiative/_sv
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Alla undertecknare måste uppge nationalitet, för- och efternamn samt 
(beroende på land) 

antingen 

• postadress och födelsedatum (del A i bilaga III)

eller

• personligt id-nummer/nummer på id-handling och typ av id-
nummer eller id-handling (del B i bilaga III).

Alla EU-medborgare får skriva på ett initiativ oavsett var de bor.     

Kraven på personuppgifter kan göra namninsamlingen komplicerad. Här är 
några tips som kan underlätta:

1. Utbilda dem som hjälper er att samla in underskrifter – se till att de 
kan alla regler om de olika kraven och kan avgöra om en underskrift 
är giltig.

2. Samla alltid in mer än en miljon underskrifter om några skulle 
ogiltigförklaras, t.ex. 100 000 fler.

Ni som organisatörer och de nationella myndigheterna måste se till att alla 
personuppgifter skyddas, men i vissa länder kan folk ändå tveka att uppge 
sina personuppgifter eftersom de är rädda att de kommer att missbrukas 
eller säljas.

Tänk på följande när ni samlar in underskrifter:

1. Informera om hur ni skyddar personuppgifter och förklara att 
systemet måste uppfylla stränga säkerhetskrav.

2. Förklara att de måste fylla i alla uppgifter för att deras underskrift 
ska räknas.

Läs mer om skydd av personuppgifter

Obs!
• Undertecknarna får bara skriva 

på ert initiativ en gång.
• Minst en gång varannan månad 

ska ni informera kommissionen 
om hur många underskrifter 
som samlats in i varje land. 
När namninsamlingen är klar 
ska ni meddela kommissionen 
det slutliga antalet inom tre 
månader. Uppgifterna läggs 
sedan in i registret.

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_sv
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Namninsamling på papper

Förlita er inte bara på nätet utan samla även in underskrifter på plats. Några initiativ har lyckats få stort stöd genom 
personliga kampanjer.

Namninsamling på nätet är ofta effektivast, men vissa grupper når man bara personligen, t.ex. på evenemang och 
konferenser eller i partnerorganisationernas lokaler.

Här är några råd för namninsamling på papper:

Använd rätt formulär

För att samla in underskrifter på papper ska ni använda särskilda formulär anpassade till de land som undertecknarna 
kommer från (där de är medborgare). Ni kan förbereda er på två sätt: 1) Hämta formulären direkt från del A eller del B 
i bilaga III till förordningen och fyll i uppgifterna om initiativet. 2) Använd de anpassade och förifyllda formulären för 
varje land som finns i ert användarkonto på webbplatsen om medborgarinitiativet. Välj först land för att få upp rätt 
formulär (del A eller B i bilaga III) och så att all information blir på rätt språk.

Vi rekommenderar det andra alternativet. Eftersom formulären redan har vissa uppgifter ifyllda ser ni vilka uppgifter 
som medborgare från de olika länderna måste lämna när de skriver på initiativet. 

På formuläret står det i vilket land det ska kontrolleras. Tänk på att undertecknarna 
bara kan fylla i formuläret för det land där de är medborgare. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0788
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Komplettera formulären med en förklaring

Det är viktigt att alla förstår hur man ska fylla i formulären så att alla 
uppgifter kommer med. Annars räknas inte underskriften. 

På baksidan av formulären kan ni därför skriva en kort sammanfattning av 
initiativet och förklara hur man skriver på och till vilken adress formuläret 
ska skickas. Skriv ut på två sidor med själva formuläret på framsidan och 
förklaringen på baksidan.

Tre tips för att undvika ogiltiga underskrifter

Här är tre råd för att underskrifterna ska godkännas: 

• Undertecknarna måste skriva med VERSALER.

• Undertecknarna måste fylla i alla kolumner i formuläret. 

• Ni ska tydligt ange hur många personer som kan fylla i ett formulär 
för att undvika fel.

Tips
Ett evenemang är ett utmärkt 
tillfälle att söka stöd för initiativet. 
Här är några tips:
• Hitta en bra plats att stå på 

där ni kan se till att folk fyller i 
formulären på rätt sätt.

• Skriv ut ett A3-ark med reklam 
för initiativet för att locka 
besökarna och ett formulär i A3 
där ni förklarar hur man skriver 
på.

• Se till att ni kan förvara 
formulären på ett säkert ställe 
(t.ex. i ett låst skåp eller rum)

• Tryck upp vykort och visitkort 
för dem som vill skriva på vid ett 
senare tillfälle eller på nätet.
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Namninsamling på nätet

De flesta underskrifter samlas in på nätet och för det krävs ett bra namninsamlingssystem.

Om ni vill samla in underskrifter på nätet måste ni ha ett namninsamlingssystem på er webbplats.

Ni kan använda antingen kommissionens centrala gratissystem eller ta fram ett eget system med valfri programvara. 

a) Fördelar med kommissionens namninsamlingssystem:

1. Det är gratis och tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

2. Uppgifterna samlas in och lagras direkt på kommissionens servrar.

3. Ni kan mejla undertecknarna (om de har lämnat sina mejladresser).

4. Ni får tekniskt stöd och utbildning från kommissionen.

5. Ni kan ladda upp inskannade stödförklaringar på papper.

6. Det krävs inget godkännande.

Ni kan göra vissa inställningar för t.ex. logotyp, bakgrundsfärg och länkar till sociala medier, men ni kan inte lägga till 
några funktioner.

b) Om ni använder ett eget system och en privat värdtjänst har ni större flexibilitet (i fråga om funktioner och när ni 
kan börja bygga systemet) men det kostar mer pengar och personal. Det kan vara svårare att garantera säkerheten 
och uppfylla alla krav i förordningen, och det kan ta längre tid och vara svårt att få 
systemet godkänt. Systemet måste uppfylla de allmänna säkerhetskraven och 
tekniska kraven i artikel 11 i förordningen om medborgarinitiativet och de 
detaljerade tekniska specifikationerna i förordning 2019/1799. 

Syftet med kraven är att se till att uppgifterna samlas in och lagras på ett 
säkert sätt.

https://europa.eu/citizens-initiative/online-collection-system_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019R0788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
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När ert namninsamlingssystem är klart måste ni få det godkänt av en 
behörig myndighet i det EU-land där uppgifterna kommer att lagras. 
Systemet måste uppfylla vissa säkerhetskrav och tekniska krav under hela 
namninsamlingen. Det måste vara utformat så att

• endast fysiska personer kan skriva på ett initiativ

• informationen om initiativet motsvarar informationen i registret

• undertecknarna lämnar personuppgifter i enlighet med bilaga III till 
förordningen

• undertecknarnas uppgifter samlas in och lagras på ett säkert sätt.

Ni måste också vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att hantera säkerhetsrisker i nätverks- och informationssystemen och 
bland annat utse en säkerhetsansvarig, införa rutiner för riskhantering och 
kryptera uppgifter.

De tekniska specifikationerna förklaras i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2019/1799 av den 22 oktober 2019 om tekniska 
specifikationer för enskilda system för insamling via internet.

Om systemet uppfyller alla dessa krav ska den behöriga myndigheten 
utfärda ett intyg (enligt bilaga VI) inom en månad.

Tre steg för att bygga ert namninsamlingssystem:
1.  Välj programvara. 
2.  Hitta en värdserver för systemet – tänk på att uppgifterna måste lagras i ett EU-land.
3.  Få systemet godkänt av den behöriga myndigheten i det EU-land där uppgifterna kommer att lagras.
Obs! För att ni ska kunna använda ett eget namninsamlingssystem måste initiativet registreras före den 31 
december 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1799
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Innan ni kan be myndigheten om ett intyg måste kommissionen ha 
registrerat initiativet, och ni måste ha fått intyget innan ni kan börja samla 
in underskrifter.

Tänk på att det kan ta en månad för myndigheten att godkänna systemet. 
Godkännandeförfarandet kan variera mellan länderna och beror också på 
vilket program och vilken värdtjänst som används. Kontrollen kan bestå av 
sårbarhets- och intrångstester och i vissa fall kontroller på plats. 

För att få systemet godkänt måste ni skicka in viss dokumentation till 
myndigheten. Kraven på systemen är desamma i hela EU, men länderna får 
själva bestämma hur de ska kontrollera systemen. 

När ni har fått myndighetens intyg ska ni lägga ut det på webbplatsen.

---
Informationen är oberoende och kan inte anses representera kommissionens eller någon annan EU-
institutions eller nationell institutions åsikter. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan 
komma att användas.

https://europa.eu/citizens-initiative/authorities-certification-individual-online-collection-systems_sv

	Översikt
	Namninsamling på papper
	Namninsamling på nätet

