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RÄTTEN ATT GÖRA FRAMSTÄLLNINGAR

Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft har alla EU-medborgare haft rätt att göra
framställningar till Europaparlamentet, i form av ett klagomål eller en begäran, om en
fråga som hör till Europeiska unionens verksamhetsområden. Framställningen granskas av
parlamentets utskott för framställningar, som avgör om den är tillåtlig och ansvarar för att
behandla den.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 20 och 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och
artikel 44 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

MÅL

Rätten att göra framställningar syftar till att göra det möjligt för EU:s medborgare och invånare
att enkelt vända sig till EU:s institutioner med synpunkter eller klagomål.

RESULTAT

A. Principerna (artikel 227 i EUF-fördraget)
1. Vem har rätt att göra framställningar till parlamentet?
Alla EU-medborgare och alla fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte i
en medlemsstat har rätt att enskilt eller tillsammans med andra göra framställningar.
2. Tillämpningsområde
För att framställningen ska vara tillåtlig måste den avse ett ärende som hör till Europeiska
unionens verksamhetsområden och som direkt berör framställaren. Det sistnämnda villkoret
tillämpas dock i mycket vid bemärkelse.
B. Förfarande
Förfarandet för att handlägga framställningar fastställs i artiklarna 215–218 och bilaga VI (XX)
i parlamentets arbetsordning, som ger denna behörighet till ett utskott, nämligen utskottet för
framställningar.
1. Formell tillåtlighet
Framställningarna ska innehålla uppgifter om varje framställares namn, nationalitet och adress,
och vara avfattade på ett av EU:s officiella språk. De kan antingen lämnas in per post på papper
eller elektroniskt genom Europaparlamentets ledamotsportal.
2. Materiell tillåtlighet
De framställningar som uppfyller dessa formella villkor hänvisas till utskottet för
framställningar, som först måste besluta om de är tillåtliga. Utskottet gör detta genom att förvissa



Faktablad om EU - 2017 2

sig om att ärendet hör till EU:s verksamhetsområden. De framställningar som inte uppfyller
detta villkor förklaras otillåtliga. Framställaren informeras om detta och om skälen till beslutet.
Framställarna uppmuntras ofta att kontakta ett annat nationellt, europeiskt eller internationellt
organ. En analys av statistiken över framställningarna visar att det vanligaste skälet till att
framställningar förklaras otillåtliga är att framställarna inte förstår befogenhetsfördelningen
mellan EU och medlemsstaterna och mellan EU och Europarådet och möjligheterna att ta upp
ett ärende och få det prövat.
Prövning av framställningar
Vanligen begär utskottet för framställningar att kommissionen ska tillhandahålla relevant
information eller yttra sig över de frågor som framställaren tagit upp. Ibland rådfrågar det även
andra utskott, särskilt när framställningar syftar till att ändra gällande lagstiftning. Utskottet
för framställningar kan även anordna utfrågningar (under den innevarande valperioden hölls
utfrågningar om EU:s medborgarinitiativ, rätten att göra framställningar, funktionshinder,
artikel 51 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, insyn och informationsfrihet,
unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten) eller anordna undersökningsresor till den
berörda platsen (under den innevarande valperioden gjordes sådana resor till Förenade
 kungariket, Spanien och Slovakien). När tillräcklig information inhämtats förs framställningen
upp på föredragningslistan till ett av sammanträdena i utskottet för framställningar, till
vilket framställaren, kommissionen och medlemsstaternas företrädare inbjuds. Vid detta
utskottssammanträde presenterar framställaren sin framställning. Därefter tar kommissionen
muntligen ställning till framställningen och redogör för sitt skriftliga svar på de frågor som tas
upp i denna. Även företrädarna för de berörda medlemsstaterna kan yttra sig om de så vill.
Ledamöterna i utskottet för framställningar har under sammanträdet möjlighet att ställa frågor
till kommissionens företrädare och till framställaren.
3. Resultat
Resultatet varierar från fall till fall:
— Om framställningen berör ett visst fall som kräver särskild uppmärksamhet kan utskottet

kontakta de relevanta institutionerna eller myndigheterna eller ingripa genom den berörda
medlemsstatens ständiga representation för att lösa frågan.

— Om framställningen rör en fråga av allmänt intresse, till exempel om kommissionen
konstaterar att EU-lagstiftningen har överträtts, kan ett överträdelseförfarande inledas.
Detta kan leda till att domstolen avkunnar en dom som därefter kan åberopas av
framställaren.

— Framställningen kan ge upphov till en politisk åtgärd från parlamentet eller kommissionen.

I alla dessa fall får framställaren ett svar med en redogörelse för resultaten av de åtgärder som
vidtagits.
C. Årlig verksamhetsrapport
Den årliga verksamhetsrapporten för 2015 utarbetades av Ángela Vallina (GUE/NGL, Spanien)
och antogs av kammaren den 15 december 2016. I rapporten understryks att framställningar
är ett viktigt inslag i en deltagandedemokrati, och att de gör det möjligt att upptäcka
luckor och brister i medlemsstaternas införlivande och genomförande av EU-lagstiftningen.
Parlamentet konstaterar att flera framställningar har lett till lagstiftningsåtgärder eller politiska
åtgärder, EU Pilot-ärenden, förhandsavgöranden eller överträdelseförfaranden, och uppmanar
kommissionen att spela en mer proaktiv roll när det gäller att se till att EU-lagstiftningen och
stadgan om de grundläggande rättigheterna verkligen tillämpas. Parlamentet efterlyser också
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mer öppenhet i kommissionens åtgärder mot medlemsstater som eventuellt bryter mot EU-
lagstiftningen, särskilt i de fall då dessa åtgärder inletts som en följd av framställningar. Under
2015 var utskottet för framställningar särskilt aktivt på området grundläggande rättigheter
(funktionshinder, barns rättigheter, diskriminering, minoriteter, tillgång till rättslig prövning),
miljö och djurskydd, den inre marknaden, förhållanden mellan arbetsmarknadens parter,
migration, handelsavtal, folkhälsa, hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument
i Spanien. Undersökningsresor, offentliga utfrågningar, utveckling av en webbportal för
ingivande av framställningar och Solvit samt samarbete och dialog med nationella parlament
och myndigheter – särskilt med Europeiska ombudsmannen – nämns som instrument som syftar
till att se till att de problem som medborgarna tar upp i sina framställningar behandlas och löses.

Antal framställningar som inkommit till parlamentet

Parlamentsåret Totalt antal[1] Tillåtliga Otillåtliga
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

Framställningarnas vanligaste ämnen

2015 2014

Ämne Antal
framställningar % Ämne Antal

framställningar %

Miljö 174 9,2 Rättvisa 300 8,3
Rättvisa 142 7,5 Miljö 284 7,8
Inre marknaden 139 7,3 Inre marknaden 266 7,3
Grundläggande
rättigheter 84 4,4 Grundläggande

rättigheter 208 5,7

Transporter 84 4,4 Hälsa 173 4,8
Hälsa 78 4,1 Socialpolitik 158 4,4
Sysselsättning 74 3,9 Transporter 117 3,2

Socialpolitik 60 3,2 Utbildning och
kultur 113 3,1

Utbildning och
kultur 57 3,0 Sysselsättning 108 3,0

Egendom och
återlämning 32 1,7 Egendom och

återlämning 55 1,5

Andra 974 51,3 Andra 1 844 50,9

[1]Antalet tillåtliga och otillåtliga framställningar skiljer sig ibland från det totala antalet ingivna framställningar, eftersom det i några fall kanske ännu
inte har beslutats huruvida framställningarna ska vara tillåtliga eller inte.
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Antal framställningar per land

2015 2014

Land
Antal
framställ-
ningar

% Land
Antal
framställ-
ningar

%

Europeiska
unionen 491 29,7 Europeiska

unionen 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
Rumänien 104 6,3 Rumänien 199 6,3

Polen 57 3,5 Förenade
 kungariket 109 3,5

Andra 431 26,0 Andra 1 071 34,0

Framställningarnas format

2015 2014
Framställningens
format

Antal
framställningar % Framställningens

format
Antal
framställningar %

E-post 992 69,3 E-post 2 174 80
Skrivelse 439 30,7 Skrivelse 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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