
Påverka i frågor som är 
viktiga för dig – tryck på 
startknappen för ny EU-

lagstiftning

Stöd en fråga på ditt sätt 
– driv ett eget initiativ eller 

skriv på andras 

Bygg upp ett nätverk 
och få stöd från forumet 

för det europeiska 
medborgarinitiativet

Europeiska  
medborgarinitiativet:  

För ut dina idéer i hela EU

Varför ska du starta eller stödja 
ett initiativ?

E U R O P E I S K A 
U N I O N E N



Ta första  steget!

Att ta steget och föreslå ett medborgarinitiativ kan ge dig lön för mödan på många sätt 
genom kampanjens olika etapper – från namninsamlingen till att se din idé spridas i samhäl-
let. Allt tack vare ditt första steg. Här berättar några organisatörer av medborgarinitiativ 
om sina erfarenheter:

  Tack vare vårt europeiska medborgarinitiativ har vi haft fantastiska diskussioner med 
människor i hela EU som vi annars inte skulle ha träffat i vårt arbete och fått ta del av deras 
synpunkter. Det mest positiva har varit alla tack och uppmuntrande ord från anhängare i hela 
Europa. Det har påmint oss om varför det är så viktigt att höja våra röster – även när det är 
svårt.” 

 Initiativtagarna till Reclaim Your Face – civilsamhällesinitiativ om förbud 
mot biometrisk massövervakning

  Ett medborgarinitiativ öppnar dörrar! Det är ett sätt att framföra dina 
krav och ha en verklig chans att göra skillnad. Våra idéer har nyligen tagits med 
i Europaparlamentets resolution om bostäder för alla. Det är viktigt att försöka 
samla in en miljon underskrifter, men fokusera främst på ämnet och innehållet. 
Framför kraven och gå vidare, även om ni inte lyckas samla in en miljon underskrifter! 
Resultaten kan komma senare, som vårt uppföljningsprojekt housing4europe.org. Vi 
har träffat en massa människor som nu ansluter sig till oss.” 

Initiativtagarna till Housing for all

  Vårt medborgarinitiativ var i hög grad i linje med målen och åtgärderna i EU:s gröna giv och 
i FN:s 2030-agenda. Sedan von der Leyen-kommissionen tillträdde har därför markskyddsfrågor tagits 
upp och diskuterats på EU-nivå. Jag blev inbjuden att presentera våra idéer vid Europaparlamentets 
möten. Efter att Europaparlamentet antagit en resolution om markskydd föreslog kommissionen sin nya 
markstrategi. Det var precis det vi bad om i vårt medborgarinitiativ – även om det tog tre år.” 

Initiativtagaren till People4Soil  



Infördes genom 
Lissabonfördraget, 
som trädde i kraft den 
1 december 2009.

Började tillämpas 
den 1 april 2012 då den 
första förordningen om 

medborgarinitiativet 
trädde i kraft.

Flera europeiska medborgarinitiativ 
har fått tillräckligt många underskrifter 
och lämnats in till kommissionen, som 
har tagit ställning till dem. De flesta 
av dem har lett till ny lagstiftning 
eller andra meningsfulla resultat.

Det krävs minst 
en miljon 
underskrifter och 
ett visst minimiantal 
i minst sju EU-länder 
för att kommissionen ska 
ta ställning till initiativet.

Europeiska   medborgarinitiativet i korthet

Organisatörerna kan använda 
kommissionens system för 

namninsamling på nätet 
utan kostnad och kan då samla 

in underskrifter helt i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen.
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EU:s medborgarinitiativ
Ditt verktyg för att forma EU-politiken

 
TA INITIATIV!

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

E U R O P E I S K A 
U N I O N E N 

Deltagandedemokrati    i EU – olika sätt att påverka  

Som EU-medborgare har du rätt att delta i EU:s beslutsprocess. Här kan du läsa om olika sätt 
att göra din röst hörd och bidra till att utforma EU-politiken.

1. Rösta eller kandidera i valet till Europaparlamentet – Rösta på en kandidat som driver de EU-frå-
gor som är viktiga för dig. Håll kontakt med parlamentsledamöterna så att de kan företräda dina intressen. 
Du som är EU-medborgare och bor i ett annat EU-land har rätt att rösta i landets lokala val. Du har också 
rätt att ställa upp som kandidat. Läs mer om rösträtt utomlands

2. Europeiska medborgarinitiativet – Genom ett medborgarinitiativ kan du uppmana kommis-
sionen att föreslå lagstiftning i en hjärtefråga och söka stöd för ditt initiativ i hela EU. När du har samlat 
in en miljon underskrifter får du träffa företrädare för kommissionen och delta i en offentlig utfrågning 
i Europaparlamentet. Kommissionen går sedan igenom ditt initiativ och antar ett formellt svar där den 
redogör för vilka åtgärder den kommer att vidta, eller förklarar varför den inte tänker vidta några 
åtgärder. Om kommissionen vill lägga fram ett lagförslag tillämpas principerna för subsidiaritet, 
proportionalitet och bättre lagstiftning. I de flesta fall måste Europaparlamentet och rådet anta 
lagförslaget för att det ska bli en gällande EU-lag. 

3. Konferensen om Europas framtid (2021–2022) ger allmänheten möjlighet att 
delta i EU-debatten, anordna gräsrotsevenemang och lägga fram förslag som de anser 
vara viktiga för EU:s framtid. Alla förslag som läggs fram under konferensen samlas på 
en flerspråkig webbportal. EU-institutionerna har åtagit sig att följa upp konferensens 
resultat så långt det är möjligt.

4. På portalen Kom med synpunkter kan allmänheten och intressenter (myndigheter, 
organisationer, forskare, lärosäten och företag) bidra till att utforma EU-initiativ. Framför dina 
synpunkter på kommande lagar och initiativ genom att delta i samråd eller kommentera lagförslag. 
Kommissionen analyserar och sammanfattar alla synpunkter och bidrag som kommer in och tar fram 
rapporter för vissa initiativ. På så sätt kan du se hur dina synpunkter bidrar till att finjustera initiativen. Läs 
mer om principerna för bättre lagstiftning

5. På portalen Kom med synpunkter – förenkla kan du skicka in förslag på hur EU-lagstiftningen kan 
förenklas. Dina förslag diskuteras sedan i expertgruppen på plattformen Fit for Future. Titta på listan med initi-
ativ i arbetsprogrammet och kom med förslag på hur man kan hitta digitala lösningar, förenkla förfaranden och 
skyldigheter när det gäller märkning, tillstånd och rapportering, undvika överlappningar eller förtydliga reglerna. 
Du kan också föreslå nya ämnen.

6. Gör en framställning till Europaparlamentet om hur EU-lagstiftningen genomförs och påverkar ditt liv. 
Framställningar kan bara gälla pågående EU-verksamhet och kan inte användas för att föreslå ny EU-lagstiftning. 
De ska lämnas in av en enskild person. Europaparlamentets utskott för framställningar försöker besvara alla fram-
ställningar och om möjligt erbjuda lösningar utanför domstol när det gäller berättigade synpunkter i ärenden som 
rör EU:s verksamhetsområden. Läs mer om framställningar till Europaparlamentet

https://europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_sv.htm
https://europa.eu/citizens-initiative/_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_sv
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_sv
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_sv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_sv
https://www.europarl.europa.eu/petitions/sv/home

