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RETTEN TIL AT INDGIVE ANDRAGENDER

Siden Maastrichttraktatens ikrafttræden har enhver borger i EU haft mulighed for at indgive
andragender til Europa-Parlamentet, i form af en klage eller en anmodning, om forhold,
der falder ind under EU's virksomhedsområde. Disse andragender behandles af Europa-
Parlamentets Udvalg for Andragender, som træffer afgørelse om, hvorvidt de opfylder
betingelserne for at blive behandlet, og derefter behandler andragenderne.

RETSGRUNDLAG

Artikel 20 og 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), artikel 44 i
EU's charter om grundlæggende rettigheder.

MÅL

Formålet med retten til at indgive andragender er at give unionsborgere og personer med bopæl
i EU et ukompliceret instrument til at henvende sig til EU's institutioner med ønsker eller klager.

RESULTATER

A. Principper (artikel 227 i TEUF)
1. Hvem har ret til at indgive andragender?
Enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en
medlemsstat er berettiget til på egen hånd eller i samvirke med andre borgere eller personer at
indgive andragender.
2. Anvendelsesområde
Andragenderne skal omhandle forhold, der henhører under EU's virksomhedsområde, og som
vedrører andragerne direkte. Sidstnævnte betingelse fortolkes meget fleksibelt.
B. Fremgangsmåde ved behandling af andragender
Fremgangsmåden ved behandling af andragender er fastsat i Europa-Parlamentets
forretningsorden i artikel 215-218 og i bilag VI (punkt XX), som overdrager en sådan
kompetence til et parlamentsudvalg, Udvalget for Andragender.
1. Formelle betingelser for behandling
Andragenderne skal være forsynet med navn, nationalitet og bopæl for hver af andragerne og
skal være affattet på et af Unionens officielle sprog. De kan indgives enten pr. post i papirform
eller elektronisk via EP's portal for andragender.
2. Materielle betingelser for behandling
Andragender, der opfylder de formelle betingelser, henvises til Udvalget for Andragender,
der først træffer afgørelse om, hvorvidt andragendet opfylder betingelserne for behandling.
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Udvalget undersøger i den forbindelse, om emnet henhører under EU's virksomhedsområde.
Hvis det ikke er tilfældet, erklærer udvalget, at andragendet ikke opfylder betingelserne
for behandling. Andrageren underrettes om dette, og afgørelsen begrundes. Andragerne
opfordres ofte til at kontakte et andet nationalt, europæisk eller internationalt organ. En
analyse af statistikkerne for andragender viser, at hovedårsagen til, at andragender ikke
opfylder betingelserne for behandling, er, at andragerne forveksler EU's og medlemsstaternes
kompetenceområder samt EU-institutionernes og Europarådets kompetenceområder og
mulighederne for at søgsmål og klageadgang.
Behandling
Udvalget for Andragender anmoder som regel Kommissionen om at fremsende relevante
oplysninger eller tage stilling til de spørgsmål, som andrageren har rejst. Udvalget henvender
sig undertiden også til andre udvalg i Parlamentet, navnlig når der er tale om andragender,
der går ud på at ændre gældende ret. Udvalget for Andragender kan også afholde høringer (i
indeværende valgperiode blev der afholdt høringer om det europæiske borgerinitiativ, retten til at
indgive andragender, handicap, artikel 51 i chartret om grundlæggende rettigheder, åbenhed og
informationsfrihed, unionsborgerskabet og fri bevægelighed) og foretage undersøgelsesrejser
til de pågældende steder (i indeværende valgperiode til Det Forende Kongerige, Spanien og
Slovakiet). Når der er indsamlet tilstrækkelige oplysninger, sættes andragendet på dagsordenen
for et møde i Udvalget for Andragender, som andrageren, Kommissionen og medlemsstaternes
repræsentanter indbydes til at deltage i. Under mødet forelægger andrageren sit andragende,
og Kommissionen redegør mundtligt for sit synspunkt og kommenterer sit skriftlige svar
på de spørgsmål, der er omhandlet i andragendet, ligesom repræsentanterne for de berørte
medlemsstater kan få ordet, hvis de ønsker det. Udvalgets medlemmer har i den forbindelse
mulighed for at stille spørgsmål til Kommissionens repræsentant og til andrageren.
3. Resultater
Resultaterne er forskellige alt efter sagens karakter.
— Hvis andragendet omhandler et specifikt tilfælde, som kræver individuel behandling, kan

Kommissionen rette henvendelse til de relevante institutioner eller myndigheder eller
intervenere via den berørte medlemsstats faste repræsentation for at finde en løsning.

— Hvis andragendet vedrører et anliggende af generel betydning, f.eks. hvis Kommissionen
konstaterer, at EU's retsforskrifter er overtrådt, kan der indledes en traktatbrudsprocedure.
Dette kan resultere i, at Domstolen afsiger en dom, som andrageren kan påberåbe sig.

— Andragendet kan endelig give anledning til et politisk initiativ fra Parlamentet eller
Kommissionen.

Under alle omstændigheder modtager andrageren et svar, hvori der redegøres for resultaterne
af behandlingen af andragendet.
C. Årlig betænkning om udvalgets arbejde
Den årlige betænkning for 2015 blev udarbejdet af Ángela Vallina (GUE/NGL, Spanien)
og vedtaget på plenarmødet den 15. december 2016. Betænkningen understreger, at
andragender er et centralt element i deltagelsesdemokrati og muliggør afsløring af
smuthuller i og brud på medlemsstaters gennemførelse og anvendelse af EU-lovgivning.
Parlamentet bemærker, at en række andragender har ført til lovmæssige eller politiske
initiativer, EU-pilotprojekter, præjudicielle afgørelser eller traktatbrudsprocedurer, og opfordrer
Kommissionen til at spille en mere proaktiv rolle, med hensyn til at garantere
den faktiske anvendelse af EU-retten og af chartret om grundlæggende rettigheder.



Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 3

Parlamentet opfordrer også til større gennemsigtighed i Kommissionens foranstaltninger
over for medlemsstater vedrørende mulig overtrædelse af EU-retten, navnligt når disse
er indledt på grund af andragender. Udvalget for Andragender var i 2015 især aktiv
på områderne grundlæggende rettigheder (handicap, børns rettigheder, forskelsbehandling,
minoriteter, adgang til domstolsprøvelse), miljø- og dyrevelfærd, det indre marked,
arbejdsmarkedsrelationer, migration, handelsaftaler, folkesundhed, realkreditlovgivning og
risikable finansielle instrumenter i Spanien. Undersøgelsesrejser, offentlige høringer,
udviklingen af en webportal, hvor der kan indgives andragender, og Solvit, samt samarbejde
og dialog med nationale parlamenter og myndigheder — navnlig ved hjælp af Den Europæiske
Ombudsmand — nævnes som instrumenter, der skal sikre, at problemer, der rejses af borgere
i andragender, bliver behandlet og løst.

Årligt antal andragender modtaget af Europa-Parlamentet

Parlamentarisk
år I alt [1]

Opfylder
betingelserne

for behandling
Afvist

2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Andragendernes hovedemner

2015 2014

Emne Antal
andragender % Emne Antal

andragender %

Miljø 174 9,2 Retsvæsen 300 8,3
Retsvæsen 142 7,5 Miljø 284 7,8
Det indre
marked 139 7,3 Det indre

marked 266 7,3

Grundlæggende
rettigheder 84 4,4 Grundlæggende

rettigheder 208 5,7

Transport 84 4,4 Sundhed 173 4,8

Sundhed 78 4,1 Sociale
anliggender 158 4,4

Beskæftigelse 74 3,9 Transport 117 3,2
Sociale
anliggender 60 3,2 Uddannelse og

kultur 113 3,1

[1]Antallet af andragender, der opfylder betingelserne for behandling, og andragender, der ikke gør, afviger sommetider fra det totale antal af indgivne
andragender, da der i nogle tilfælde endnu ikke er truffet afgørelse om hvorvidt andragenderne opfylder betingelserne for behandling eller ej.
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Uddannelse og
kultur 57 3,0 Beskæftigelse 108 3,0

Ejendom og
tilbagelevering 32 1,7 Ejendom og

tilbagelevering 55 1,5

Andre 974 51,3 Andre 1 844 50,9

Antal andragender pr. land

2015 2014

Land Antal
andragender % Land Antal

andragender %

Den
Europæiske
Union

491 29,7
Den
Europæiske
Union

908 28,9

Spanien 213 12,9 Spanien 449 14,3
Italien 203 12,3 Tyskland 271 8,6
Tyskland 153 9,3 Italien 248 7,9
Rumænien 104 6,3 Rumænien 199 6,3

Polen 57 3,5 Det Forenede
Kongerige 109 3,5

Andre 431 26,0 Andre 1 071 34,0

Andragendernes format

2015 2014
Andragendernes
format

Antal
andragender % Andragendernes

format
Antal
andragender %

E-mail 992 69,3 E-mail 2 174 80
Brev 439 30,7 Brev 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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