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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM EU:S
MEDBORGARINITIATIV

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket med
verkan från och med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad
utträdesdagen).2 Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland3.
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU-myndigheterna och de
nationella myndigheterna, utan också för privata parter.
Kommissionen vill påminna dem som organiserar pågående medborgarinitiativ och dem
som avser att organisera medborgarinitiativ före utträdesdagen om de rättsliga
konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.
Övergångsbestämmelserna i utkastet till utträdesavtal, vilket förhandlarna för EU och
Förenade kungariket enats om och vilket offentliggjordes den 19 mars 2018, utesluter
tillämpning av unionsreglerna om EU:s medborgarinitiativ under övergångsperioden.
(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-unitedkingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomicenergy-community-0_en)
Från och med utträdesdagen tillämpas således unionsreglerna om EU:s
medborgarinitiativ, särskilt artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om
medborgarinitiativet (nedan kallad förordningen om medborgarinitiativet)4, inte längre
på Förenade kungariket.
Detta får särskilt nedan angivna konsekvenser för organiseringen av de initiativ som pågår
på utträdesdagen.
1

Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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1.

ORGANISATÖRER
Från och med utträdesdagen kan medborgare i Förenade kungariket inte längre vara
organisatörer av medborgarinitiativ enligt förordningen om medborgarinitiativet om
de pågår på utträdesdagen eller lanseras på eller efter utträdesdagen.
Om det bland de sju registrerade organisatörerna finns personer som är medborgare
eller bosatta i Förenade kungariket, måste de ersättas av andra från och med
utträdesdagen så att kommittén uppfyller bestämmelserna i artikel 3.2 i
förordningen om medborgarinitiativet.

2.

UNDERTECKNARE
Från och med utträdesdagen kommer kommissionen inte längre att ta hänsyn till
stödförklaringar som lämnats in på Förenade kungarikets formulär, såvida de inte
har kontrollerats och intygats enligt artikel 8.1 i förordningen om
medborgarinitiativet före utträdesdagen. Detta ska gälla både stödförklaringar som
lämnats in av medborgare i Förenade kungariket som är bosatta i Förenade
kungariket och stödförklaringar som lämnats in av medborgare i EU 27 som är
bosatta i Förenade kungariket.
Stödförklaringar som lämnats in av medborgare i Förenade kungariket som är
bosatta i de medlemsstater som godkänner att personer bosatta där lämnar in
stödförklaringar5 kommer endast att beaktas om de har samlats in före
utträdesdagen. Kontroll och intygande enligt artikel 8.1 i förordningen om
medborgarinitiativet kan ske såväl före som efter utträdesdagen.

3.

SYSTEM FÖR INSAMLING VIA INTERNET
Från och med utträdesdagen kan system för insamling via internet som Förenade
kungariket har utfärdat intyg för i enlighet med artikel 6 i förordningen om
medborgarinitiativet inte längre användas.

Kommissionen har en särskild webbplats (ec.europa.eu/citizens-initiative) med allmän
information om EU:s medborgarinitiativ. Denna webplats kommer att uppdateras med
ytterligare information vid behov.
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Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland
och Sverige.
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