
UTFORMA ETT EUROPEISKT MEDBORGARINITIATIV – HÖJDPUNKTER FRÅN WEBBSEMINARIERNA 

I det här dokumentet finns de viktigaste rekommendationerna om hur man utformar ett initiativ från
webbseminarierna i forumet för EU:s medborgarinitiativ. Rekommendationerna är grupperade efter 
ämne och kommer från följande två webbseminarier:

• Webbseminariet ”Juridiska råd när du utformar ett europeiskt medborgarinitiativ”, 2019      
• Webbseminariet ”Juridiska råd när du utformar ett europeiskt medborgarinitiativ”, 2020  

Viktigaste budskapen 
 

1. EU-lagstiftningen kan bara ändras med en rättsakt, så när man utformar sitt initiativ bör man 
tänka mer som en jurist än som en aktivist.

2. Som organisatörer måste ni veta exakt vad ni vill uppnå med initiativet och göra det väldigt 
tydligt i utkastet. Ni bör vara mycket precisa i era formuleringar och undvika titlar och 
ämnen som är för allmänna.

3. Hänvisningarna till artiklar i fördrag beror alltid på vilket område det handlar om. Se till att 
det politikområde där ni vill se förändringar nämns i initiativet. Det gör det också lättare att 
hänvisa till respektive lagbestämmelser.

4. Ange exakt i initiativet vad ni vill att kommissionen ska göra. Det är viktigt att man förstår 
vilka åtgärder ni uppmanar kommissionen att vidta på grundval av initiativet. 

Andra viktiga punkter

EU:s befogenheter 
 

 Ni måste ta hänsyn till EU:s befogenheter genom att 1) utgå från ämnet (t.ex. sociala frågor, 
miljö, arbete eller skatter), 2) ta reda på vem som har befogenhet (EU eller 
medlemsländerna) och 3) sätta er in i vilken typ av EU-befogenhet det i så fall är. 

 Ni kan överväga att bara föreslå en minimal ändring av EU-lagstiftningen. Gör i så fall klart 
för kommissionen att ni bara begär en smärre ändring – det kan vara till hjälp.

Rådgivningstjänsten i medborgarinitiativets forum

 Rådgivningstjänstens juridiska experter kan hjälpa er med att få uppmaningen i initiativet så 
tydlig och välstrukturerad som möjligt. Det ökar chanserna att få initiativet registrerat. 

 Experterna ser till att utkastet till ett initiativ uppfyller de juridiska kriterierna, men 
kommenterar inte innehållet.

 

Rättslig grund

 Det är alltid bra att hänvisa till artiklarna 289 och 294 i EUF-fördraget eftersom de ger 
kommissionen befogenhet att lägga fram lagförslag. Hänvisningar till andra artiklar beror på 
det område där ni vill se ny lagstiftning. Det kan vara bra att hänvisa till flera olika artiklar.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-legal-advice-when-drafting-european-citizens-initiative-2019_sv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-legal-advice-drafting-european-citizens-initiative-2020_sv


 Om ni hänvisar till artiklar i fördragen bör ni förklara valet av bestämmelser (t.ex. i bilagan). 
Det gör det lättare för kommissionen att bedöma om initiativet kan registreras eller inte. 

 Kommissionen kan registrera initiativ trots att ni inte angett rätt bestämmelser.
 Artikel 288 i EUF-fördraget är alltid en bra utgångspunkt för att förstå en rättsakt.

Praktisk information när man lämnar in ett europeiskt medborgarinitiativ

 Man måste alltid ange initiativets språk, titel och mål och de bestämmelser i EU-fördragen 
som är relevanta för den föreslagna åtgärden (en artikel eller en bred hänvisning). 

 Om ämnet är mycket tekniskt kan det vara bra att bifoga en bilaga för att tydliggöra 
initiativets mål.

 Det går bra att ha både en lång och en kort version av titeln.

Vad händer sedan?

 Om ni vill kan ni bilda en rättslig enhet som ska sköta initiativet i enlighet med den nationella
lagstiftningen i ett medlemsland. 

 När ni har ansökt om att få registrera initiativet bedömer kommissionen om det kan 
godkännas eller inte och lämnar svar inom två månader.

 Kommissionen kan också besluta att bara registrera vissa delar av ett initiativ.
 Kommissionen översätter innehållet.
 De vanligaste felen när man lämnar in ett initiativ är att man 1) blandar för många aspekter i 

uppmaningen – initiativet bör inte innehålla för många olika idéer, 2) inte känner till EU:s 
befogenheter – ni måste vara säkra på att EU verkligen har rätt att lagstifta på det område 
som initiativet gäller, eller 3) inte kontrollerar om kommissionen har befogenhet att föreslå 
en lag i den fråga som initiativet gäller.


