
Gør noget ved de 
spørgsmål, der betyder 

noget for dig – tryk på EU-
dagsordenens “startknap” 

Støtte på en måde, der 
giver mening for dig – 

skriv under, eller start en 
kampagne for et initiativ

Opbyg et netværk, og få 
støtte fra forummet for det 
europæiske borgerinitiativ

Det europæiske  
borgerinitiativ: 

et værktøj, du kan bruge til at 
formidle dine idéer i hele EU

Hvorfor skal du tage initiativet?

DEN EUROPÆISKE
U N I O N



Tag  initiativet!

Der er mange grunde til, at det kan være en god idé at tage springet og indsende et 
europæisk borgerinitiativ. Lige fra at indsamle underskrifter til at se din idé sprede 
sig blandt dine medborgere – en kampagne for det europæiske borgerinitiativ er 
præget af mange helt særlige resultater og milepæle. Og det er dig, der får det til 
at ske, når du tager springet. Lad os se, hvad nogle af initiativtagerne fortæller 
om deres oplevelser med borgerinitiativet:

  Ved at lancere et europæisk borgerinitiativ har vi været i stand til at få indsigt 
fra og fantastiske diskussioner med mennesker i hele EU, som vi normalt aldrig ville være 
kommet i snak med i vores arbejde. Det mest positive har været den taknemmelighed og 
de opmuntringer fra støtter i hele Europa, vi har oplevet. Det har mindet os om, hvorfor 
det – selv når det er vanskeligt – er så vigtigt, at vi giver vores meninger til kende.” 

Initiativtagere til “Civilsamfundsinitiativet om et forbud mod biometrisk 
masseovervågning” (“Reclaim Your Face”)

  Lancering af et europæisk borgerinitiativ åbner døre! Det er en måde 
at komme til orde på og giver en realistisk mulighed for at gøre en forskel. Vores 
idéer er for nylig blevet indarbejdet i Europa-Parlamentets beslutning om “bolig for 
alle”. Det er vigtigt at forsøge at indsamle 1 mio. underskrifter, men primært skal du 
fokusere på emnet og indholdet. Fortæl om dine holdninger, og bliv ved, også selv om 
det ikke lykkes dig at indsamle 1 mio.! Det sjove sker bagefter, som vi f.eks. oplever det med 
vores opfølgningsprojekt housing4europe. Vi har mødt mange mennesker, der nu støtter sagen.” 

Initiativtagere til initiativet Housing for All

  Vores europæiske borgerinitiativ var i høj grad i overensstemmelse med målene og initiativerne 
i den europæiske grønne pagt samt med FN’s 2030-dagsorden. Siden von der Leyen-Kommissionen er 
kommet til, er jordbundsbeskyttelsesspørgsmål derfor blevet taget op og drøftet på EU-plan. Jeg blev 
opfordret til at fremlægge vores idéer på Europa-Parlamentets møder. Efter at Europa-Parlamentet vedtog 
en beslutning om jordbundsbeskyttelse, fremlagde Kommissionen den nye jordbundsstrategi: Det var 
præcis, hvad vi bad om med vores borgerinitiativ, men det skete først tre år senere.” 

Initiativtager til initiativet People4Soil 



Det blev indført ved 
Lissabontraktaten, 
som trådte i kraft den 
1. december 2009.

Det kom igang den 1. 
april 2012, da den første 

forordning om det europæiske 
borgerinitiativ trådte i kraft.

Adskillige europæiske borgerinitiativer 
har opnået det nødvendige antal 
støttetilkendegivelser til, at Europa-
Kommissionen kan handle på dem. 
Nogle af dem har resulteret i ny 
lovgivning, mens andre har givet 
andre meningsfulde resultater. 

Du skal bruge 1 mio. 
underskrifter for 
at indsende dit forslag 
til Kommissionen, 
og det er et krav, at 
minimumsantallet er nået  
i mindst 7 EU-lande.

Nøglefakta   om det europæiske  
borgerinitiativ

Initiativtagerne kan gratis anvende 
Kommissionens centrale 

onlineindsamlingssystem, 
der muliggør onlineindsamling 

af underskrifter i fuld 
overensstemmelse med 

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

TAG 
INITIATIVET

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

DEN EUROPÆISKE
U N I O N

Deltagelsesdemokrati   på EU-plan – en kort vejledning 

Som EU-borger har du ret til at deltage i EU’s beslutningsproces. Her ser vi på det enorme udvalg 
af værktøjer, der giver dig mulighed for at blive hørt, deltage i og udforme politikker på EU-plan.

1. Stem eller stil op som kandidat ved valg til Europa-Parlamentet. Stem på de kandidater, hvis 
politiske dagsorden bedst afspejler dine ønsker for EU. Hold kontakten til dine MEP’er i hele deres mandat-
periode, så de kan repræsentere dine interesser. EU-borgere, der bor i et andet EU-land, har også valgret. 
Du har også ret til at stille op som kandidat til valg. Læs mere om hvordan.

2. Det europæiske borgerinitiativ – Som beskrevet ovenfor giver det europæiske borgerinitia-
tiv dig mulighed for at foreslå tiltag på et område, der betyder noget for dig, og samle støtte i hele EU. 
Når du har indsamlet 1 million underskrifter, mødes du med Kommissionen og deltager i en offentlig 
høring i Europa-Parlamentet. Kommissionen vil derefter undersøge indholdet af dit initiativ og ved-
tage et formelt svar, der skitserer, hvilke foranstaltninger den vil træffe, eller hvorfor den i givet fald 
ikke foreslår nogen opfølgende foranstaltninger. Hvis Kommissionen overvejer at fremsætte et 
lovgivningsforslag, vil nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og princippet om bedre 
lovgivning finde anvendelse. I de fleste tilfælde vil Europa-Parlamentet og Rådet skulle vedtage 
forslaget, for at det kan blive til EU-lovgivning.

 
3. Konferencen om Europas fremtid (2021/2022) giver borgerne mulighed for at 

deltage i den paneuropæiske debat, organisere bottom-up-arrangementer og fremsætte 
forslag, som de anser for vigtige for EU’s fremtid. Konferencens flersprogede platform er 
udformet til at sætte gang i en ægte paneuropæisk debat, der gør det muligt at indsamle 
alle konferencerelaterede forslag. EU-institutionerne har forpligtet sig til at følge op på 
konferencens resultater, hvor det er muligt.

4. Deltag i debatten-portalen giver alle borgere og interessenter (offentlige myndigheder, 
NGO’er, forskere, akademikere og virksomheder) mulighed for at indsende deres feedback og bidrage 
til udformningen af EU-initiativer. Del dine synspunkter og holdninger til kommende EU-love og -initiativer 
ved at besvare spørgeskemaet fra en offentlig høring eller kommentere udkast til retsakter. Kommissionen 
analyserer og laver et sammendrag af brugernes feedback og bidrag. I forbindelse med visse initiativer offentlig-
gør Kommissionen desuden rapporter. På den måde kan du se, hvordan din feedback bidrager til finjustering af 
initiativerne. Læs mere.

5. Deltag i debatten: Forenkling!-portalen giver dig mulighed for at dele dine idéer til, hvordan eksiste-
rende EU-lovgivning kan forenkles. Dine forslag vil blive drøftet af ”Fit for Future”-platformens ekspertgruppe. Se 
listen over emner på platformens arbejdsprogram, og del dine idéer for at øge digitaliseringspotentialet, forenkle 
procedurerne og forpligtelserne i forbindelse med mærkning, tilladelser og rapportering samt undgå overlapninger 
og usikkerhed. Du kan også foreslå nye emner.

6. Indgiv et andragende til Europa-Parlamentet om den måde, EU-lovgivningen gennemføres og påvirker 
dit liv på. Andragender vedrører eksisterende EU-aktiviteter. De kan ikke indeholde forslag til ny EU-lovgivning. De 
kan indgives af en enkelt andrager. Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender stræber efter at besvare alle 
andragender og, når det er muligt, give en udenretslig løsning på legitime bekymringer om spørgsmål vedrørende 

EU’s indsatsområder, som andragerne gør opmærksom på. Find ud af, hvordan det fungerer.

https://europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_da.htm
https://europa.eu/citizens-initiative/_da
https://europa.eu/citizens-initiative/_da
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_da
https://www.europarl.europa.eu/petitions/da/home

