
TA INITIATIV!   

EUROPEISKA 
UNIONEN

EU:s medborgarinitiativ   
Ditt verktyg för att forma EU-politiken

Medborgarinitiativet 
steg för steg    

 Du utformar initiativet och bildar en grupp av 
organisatörer.

 Du registrerar initiativet hos EU-kommissionen 
och får det översatt till alla officiella EU-språk. 
Om ditt initiativ innehåller förslag som (delvis) 
ligger utanför kommissionens befogenheter kan 
du behöva revidera initiativet eller bara registrera 
en del av det. 

 Initiativet publiceras på EU:s webbplats om 
medborgarinitiativet.

 Du samlar in underskrifter på papper eller på 
nätet.

  Myndigheterna kontrollerar underskrifterna.

 Du lämnar in initiativet till kommissionen.

  Du får träffa företrädare för kommissionen.

 Europaparlamentet håller en utfrågning och 
bedömer det politiska stödet.

 Kommissionen lämnar ett officiellt svar.

 Kommissionen följer upp initiativet.

EU:s medborgarinitiativ 
i korthet  
Genom att föreslå eller stödja ett medborgarini-
tiativ blir du direkt delaktig i EU:s demokratiska 
process och får mer inflytande i EU-politik som 
berör dig. 

EU:s medborgarinitiativ är unikt. Det är det 
första verktyg där medborgare från flera EU-län-
der kan driva en gemensam sak och föreslå 
konkreta lagändringar. Du kan antingen stödja 
andras initiativ eller gå med i en grupp av orga-
nisatörer och starta ett eget initiativ. 

Gruppen av organisatörer ska bestå av minst 
sju EU-medborgare som bor i minst sju olika 
EU-länder och har uppnått rösträttsålder. När 
ett initiativ har fått en miljon underskrifter 
beslutar kommissionen om hur man ska följa 
upp det. 

Medborgarinitiativen kan gälla alla områden 
där kommissionen har befogenhet att föreslå 
lagstiftning, t.ex. miljö, konsumentskydd, jord-
bruk, fiske, energi, transport och handel.

Läs mer om EU:s medborgarinitiativ 
och se vilka initiativ du kan skriva på:    

europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Påverka i frågor som 
är viktiga för dig
Har du en idé om hur man kan lösa ett samhälls- 
eller miljöproblem i EU men har svårt att driva 
frågan på egen hand? Det är här som EU:s med-
borgarinitiativ kommer in i bilden. Du kan till 
exempel stödja ett initiativ för en sak du tror på 
eller framföra dina egna konkreta förslag. 

Tack vare medborgarinitiativet kan du påverka 
EU:s politiska dagordning och göra skillnad i 
frågor som är viktiga för dig. Du får en starkare 
röst och kan ge startskottet till nya EU-lagar. 

Bilda nätverk och 
skapa debatt
Människor i EU delar många gemensamma 
värderingar och även om vi bor i olika länder 
kan vi vara engagerade i samma frågor. Genom 
EU:s medborgarinitiativ kan du utbyta idéer och 
samarbeta med andra i EU för att driva en av 
dina hjärtefrågor, stimulera debatten och före-
slå reformer. 

Det är därför ett av EU:s viktigaste verktyg för 
ökad deltagardemokrati.

Tala direkt med 
beslutsfattarna
Genom EU:s medborgarinitiativ kan människor 
i hela EU gemensamt ta upp angelägna frågor 
med beslutsfattare. 

Det är alltid bra att utbyta idéer, men med ett 
medborgarinitiativ kan du direkt påverka poli-
tiken och främja förändring. När ett initiativ 
har fått 1 miljoner underskrifter kan organisa-
törerna framföra sina krav direkt, först i ett möte 
med kommissionen och sedan i en offentlig 
utfrågning i Europaparlamentet. På så vis når 
deras budskap ut till en bredare publik och de 
kan diskutera med parlamentsledamöterna och 
andra aktörer.

Genom att driva ett initiativ kan personer som 
är engagerade i samma fråga skapa nätverk 
på regional, nationell och europeisk nivå. Det 
bidrar i sin tur till att öka kunskapen och främja 
debatten, bland annat i medierna, och till att 
föra upp frågan på den politiska dagordningen, 
även i de fall då ett initiativ inte leder till ny 
EU-lagstiftning. 
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