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Det europæiske borgerinitiativ | Trin for trin
Det europæiske borgerinitiativ er deltagelsesdemokrati, som gør det muligt for 
EU-borgerne at sætte deres præg på EU’s politikker. 

Trin 2:  FÅ JERES INITIATIV  
REGISTRERET
 Send en anmodning om 

registrering til Europa-
Kommissionen.

 Kommissionen registrerer jeres 
initiativforslag (helt eller delvist), hvis  
det falder ind under dens beføjelser, og 
oversætter det til alle officielle EU-sprog.

Trin 1: START HER
 Opret en initiativtager-

gruppe med mindst 7 
EU-borgere, der er gamle 
nok til at stemme ved 
Europa-Parlamentsvalg og 
bor i 7 forskellige EU-lande. 

Trin 3: INDSAML UNDERSKRIFTER

Højst 2 måneder 
(Hvis forslaget skal revideres: 

+ 2 måneder) Start på indsamling: senest  
6 måneder efter registreringen

 I skal indsamle mindst  
1 million underskrifter og 
overholde minimumskravene 
til antallet af underskrifter  
i mindst 7 EU-lande.  
Indsamlingen kan foregå 
online eller på papir.

Trin 4:  FÅ UNDERSKRIFTERNE 
KONTROLLERET

 Få underskrifterne 
kontrolleret af de nationale 
myndigheder i hvert af de 
lande, hvor I har indsamlet 
støtte. 

Højst 12 måneder

Højst 6 måneder: 3 måneder  
til indsendelse af underskrifter  
+ 3 måneder til kontrol

Højst 3 måneder fra 
afslutningen af kontrollen

Trin 6: 
FÅ SVAR FRA KOMMISSIONEN

Trin 5: INDSEND  
JERES INITIATIV 

 Når jeres borgerinitiativ er 
blevet kontrolleret, og hvis  

I har fået det krævede antal 
underskrifter, skal I indsende 

initiativet til Kommissionen. 

 I mødes med Kommissionen og kommer  
til en offentlig høring i Parlamentet.  
Efter rådgivning, analyser og debatter vil 
Kommissionen vedtage et formelt svar,  
hvor den forklarer, hvad den vil foretage sig.

 Hvis Kommissionen overvejer at foreslå 
lovgivning relateret til jeres borgerinitiativ,  
vil den fremsætte et forslag over for 
Parlamentet og Rådet, som skal vedtage  
det, for at det kan blive til lov.

Højst 6 måneder
DEN EUROPÆISKE UNION

Her kan du læse mere om, hvordan man organiserer  
et europæisk borgerinitiativ: 

europa.eu/citizens-initiative


