
TAG 
INITIATIVET  

DEN EUROPÆISKE 
UNION

Det europæiske 
borgerinitiativ  
Din mulighed for at 
præge EU’s politik

De vigtigste trin i 
et borgerinitiativ   

 Forberedelse af initiativet og etablering af en 
initiativtagergruppe.

 Registrering af initiativet hos Kommissionen, 
som sørger for gratis oversættelse til 
alle officielle EU-sprog. Hvis et forslag til 
borgerinitiativ ligger (delvist) uden for 
Kommissionens beføjelser, kan initiativtagerne 
ændre det eller foretage en delvis registrering. 

 Offentliggørelse på websitet for det europæiske 
borgerinitiativ.

 Indsamling af støttetilkendegivelser i papirform 
og/eller online.

  De nationale myndigheders kontrol af 
støttetilkendegivelserne.

 Indsendelse af initiativet til Kommissionen.

  Møde med repræsentanter for Kommissionen.

 Offentlig høring og vurdering af den politiske 
støtte i Europa-Parlamentet.

 Officielt svar fra Kommissionen.

 Kommissionens opfølgning på de foreslåede 
tiltag.

Det europæiske 
borgerinitiativ i  
korte træk 
Det europæiske borgerinitiativ er din mulig-
hed for involvere dig direkte i den europæiske 
demokratiske proces og få større indflydelse på 
de EU-politikker, der påvirker dig. 

Det europæiske borgerinitiativ er et enestående 
værktøj, der for første gang giver borgere fra for-
skellige EU-lande mulighed for at gå sammen om 
at foreslå konkrete lovændringer på et område 
af fælles interesse. Som EU-borger kan du enten 
gå med i en gruppe af initiativtagere for at 
iværksætte et initiativ eller give din støtte til et 
eksisterende initiativ. 

For at iværksætte et initiativ skal I være 7 EU-bor-
gere fra 7 forskellige EU-lande, og I skal være 
gamle nok til at stemme. Når et initiativ har 
indsamlet 1 million underskrifter, beslutter 
Kommissionen, hvordan den vil følge op på det. 

Der kan fremsættes borgerinitiativer på alle de 
områder, hvor Kommissionen har beføjelse til 
at foreslå lovgivning, f.eks. miljø, forbrugerbe-
skyttelse, landbrug, fiskeri, energi, transport og 
handel.

Find mere information om det europæiske 
borgerinitiativ og listen over initiativer, 

der i øjeblikket kan støttes, på:    
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Få indflydelse på  
områder, der er  
vigtige for dig
Måske har du et forslag til, hvordan man kan løse 
et socialt eller miljømæssigt problem i Europa, 
men synes det er svært at blive hørt alene. Her 
kan det europæiske borgerinitiativ være en 
hjælp, fordi du kan gøre en indsats for en sag, 
du tror på, og fremsætte dit forslag på en meget 
konkret måde. 

Et borgerinitiativ giver dig mulighed for at påvirke 
den europæiske dagsorden og gøre en positiv 
forskel for en sag, du brænder for. Det forstærker 
din stemme og giver dig mulighed for at «trykke 
på startknappen» i den europæiske beslutnings-
proces. 

Skab netværk 
og sæt gang 
i debatten
Som EU-borgere har vi mange fælles værdier, 
og selvom vi bor i forskellige lande, kan vi godt 
brænde for de samme sager. Med det europæiske 
borgerinitiativ kan du gå sammen med folk fra 
andre EU-lande og kæmpe for en sag, der ligger 
jer på sinde, fremme debatten om den og tage 
initiativ til reformer. 

Det europæiske borgerinitiativ giver borgere 
fra forskellige lande mulighed for at mødes og 
udveksle idéer og er dermed EU’s vigtigste værk-
tøj til at tilskynde til et mere deltagelsesbaseret 
demokrati.

Direkte adgang til 
beslutningstagerne
Med det europæiske borgerinitiativ kan menne-
sker i hele EU i fællesskab lufte deres bekymringer 
over for beslutningstagerne. 

Udveksling af idéer er altid en god idé, men målet 
med det europæiske borgerinitiativ er mere kon-
kret. I sidste ende er målet at påvirke politikken og 
skabe ændringer. Når der er indhentet 1 million 
underskrifter, fremlægger initiativtagerne deres 
krav direkte, først over for Europa-Kommissio-
nen og derefter offentligt i Europa-Parlamentet, 
hvilket sikrer, at budskabet når bredt ud og bliver 
drøftet blandt parlamentsmedlemmerne og 
andre interesserede parter.

Når et initiativ iværksættes, skabes der netværk 
på regionalt, nationalt og europæisk plan af 
mennesker, der brænder for den samme sag. 
Det er også med til at skabe opmærksomhed om 
sagen og fremme debatten, f.eks. i medierne, og 
placere emnet solidt på den politiske dagsorden 
– også selvom initiativet ikke resulterer i EU-lov-
givning. 
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