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Information about the respondent
1. Du svarar i egenskap av: *

Privatperson

För en organisations räkning

2. Hur gammal är du? *

15-24

25-39

40-54

55-64

65

3. Vilket är ditt kön? *

Man

Kvinna

Annat/vill inte ange

http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation/directorate-general-for-parliamentary-research-services


österrikisk
belgisk
brittisk
bulgarisk
kroatisk
cypriotisk
tjeckisk
dansk
nederländsk
estnisk
finsk
fransk
tysk
grekisk
ungersk
isländsk
irisk
italiensk
lettisk
lichtensteinsk
litauisk
luxemburgsk
maltesisk
norsk
polsk
portugisisk
rumänsk
slovakisk
slovensk
spansk
svensk
annan

4. Vilken är din nationalitet? *



5. Vilken är din högsta genomgångna studienivå? *

Lägre än högstadium och gymnasium

Gymnasium

Högskoleutbildning (ej universitet)/yrkesutbildning

Kandidatexamen

Masterexamen eller filosofie doktor

Utbildning eller yrkesexamen från yrkeshögskola

Vill inte ange

6. Vilket är ditt nuvarande yrke? *

Studerande

Anställd inom nationell offentlig sektor/statstjänsteman

Anställd inom privata sektorn

Anställd inom icke-statliga sektorn

Anställd vid universitet/forskningsinstitut

Anställd eller arbetar för en EU-institution eller EU-byrå

Anställd av en internationell organisation (annan än EU)

Egenföretagare

Arbetslös eller tillfälligt borta från arbetet

Arbetsoförmögen

Pensionerad



7. Har du studerat, arbetat eller bott i något annat EU-medlemsland än ditt
ursprungsland? *

Ja  

 *

Nej

8. mejladdress (frivillig uppgift) (om du samtyckt till att få resultaten av
samrådet skickade till dig, och/eller att bli kontaktad)

9. Fullständigt namn (frivillig uppgift)

10. Hur många anställda har din organisation? *

1-9

10-49

50-249

250-499

500 eller fler



11. Ange vilken typ av organisation *

Privat företag

Nationell, regional eller lokal offentlig myndighet

Internationell eller europeisk offentlig myndighet

Icke-statlig organisation

Akademisk institution

Medieföretag

Konsumentorganisation/branschorganisation/fackförening

Konsultfirma/advokatbyrå/tankesmedja

Annat privat organ

Annat offentligt organ

Annat, ange vilket  

 *



Österrike
Belgien
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Storbritannien
Utanför EU

12. Var ligger din organisations huvudsakliga säte? *

13. Är din organisation verksam i mer än ett land? *

Ja

Nej



14. Är din organisation upptagen i öppenhetsregistret? *

Ja

Nej

15. Verksamhetsområde eller sektor (frivillig uppgift)

16. mejladdress (frivillig uppgift) (om du samtyckt till att få resultaten av
samrådet skickade till dig, och/eller att bli kontaktad)

17. Organisationens namn (frivillig uppgift)
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18. Välj ett av följande alternativ för hur ditt bidrag ska användas: *

Mitt/vårt bidrag kan publiceras direkt, med personlig information eller
information om organisationen (jag samtycker till publicering av all
information i bidraget, helt eller delvis, inklusive mitt/min organisations
namn, och jag förklarar att inget i svaret är olagligt eller skulle inkräkta på
någon tredje parts rättigheter på ett sätt som skulle hindra publicering).
Observera att dina svar kan komma att omfattas av en begäran om allmän
tillgång till handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001.

Mitt/vårt bidrag kan publiceras direkt förutsatt att jag/min organisation
förblir anonym (jag samtycker till publicering av all information i bidraget,
helt eller delvis (vilken kan innehålla citat eller åsikter som jag uttrycker),
förutsatt att detta görs anonymt). Jag förklarar att inget i svaret är olagligt
eller skulle inkräkta på någon tredje parts rättigheter på ett sätt som skulle
hindra publicering. Jag är medveten om att hela ansvaret ligger hos mig
om mitt svar råkar avslöja min identitet.

Mitt/vårt bidrag kan inte publiceras direkt, men kan tas med i statistiska
uppgifter (jag är medveten om att bidraget inte kommer att publiceras
direkt, men att de anonymiserade svaren kan komma att ingå i
publicerade statistiska uppgifter, exempelvis för att visa allmänna
tendenser i svaren på detta samråd).

19. Har du eller din organisation haft direkt erfarenhet av Europeiska
unionens förvaltning? *

Ja, jag (eller min organisation) har haft direkt erfarenhet av EU:s
förvaltning

Nej, jag (eller min organisation) har aldrig haft direkt erfarenhet av EU:s
förvaltning



Mycket
positivt Positivt Negativt

Mycket
negativt

Ingen
direkt

erfarenhet

Rådet

Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning

Europeiska kommissionen

Europeiska avdelningen för yttre
åtgärder

Europeiska ombudsmannen

Europaparlamentet

Europeiska rekryteringsbyrån

EU-byrå

Ange ett annat alternativ

20. Hur många gånger har du (eller din organisation) varit i kontakt med EU:s
förvaltning? *

1

2-5

6-7

8-10

mer än 10 gånger

21. Ange vilka EU-institutioner, EU-organ eller EU-byråer du varit i kontakt
med och ge en allmän beskrivning av denna specifika direkta erfarenhet?
(Du kan ange mer än en institution. Ange dock endast instituter som du har
haft direkt erfarenhet av. Om du inte har haft någon direkt erfarenhet, ange
då ”Ingen direkt erfarenhet”) *



22. Om du har haft kontakt med förvaltningen vid mer än en av EU:s
institutioner, organ eller byråer, upplevde du då några betydande skillnader i
hur olika institutioner hanterar medborgarnas/företagens ärenden (t.ex.
tidsram, processuella rättigheter osv.)? *

Ej tillämpligt, jag har bara haft kontakt med en institution

Nej, det fanns inga skillnader i hur olika institutioner behandlade
ärenden/klagomål

Ja, det fanns skillnader i hur olika institutioner behandlade
ärenden/klagomål

23. Om ja, beskriv närmare



24. Varför kontaktade du EU-institutionen, EU-organet eller EU-byrån? *

Tillgång till handlingar

EU:s konkurrenslagstiftning, däribland statligt stöd, karteller,
företagssammanslagningar eller andra konkurrensbegränsande
beteenden av företag

EU:s tjänsteföreskrifter

Genomförandet av kontrakt/kommersiellt intresse/avtalstvister

Överträdelseförfaranden (andra än konkurrenslagstiftningen)

Frågor som rör tilldelning och genomförande av kontrakt eller bidrag

Frågor som rör anbudsinbjudningar

Rekrytering av personal, däribland Epsos uttagningsprov

Begäran rörande öppenhetsregistret

Begäran om tillstånd eller intyg

Förfrågan om allmän information

Kränkning av grundläggande rättigheter

Annat

25. Om annat, ange vad *



26. Ange det EU-politikområde som din kontakt med EU-institutionen berör
(t.ex. miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet, konsumentskydd, jordbruk,
budget).

27. Hur lång tid tog det, grovt räknat, från din första kontakt med EU-
förvaltningen tills du fick ett slutligt svar? *

Mindre än en månad

Mellan 1 och 2 månader

3–5 månader

Mer än 6 månader

Över ett år

Jag har aldrig fått något svar

Jag minns inte

28. Hur skulle du generellt sett utvärdera de direkta erfarenheterna med EU-
förvaltningen? *

Mycket positivt

Ganska positivt

Erfarenheterna är blandade

Ganska negativt

Mycket negativt

Jag vet inte



29. Du har angett att du haft kontakt med EU:s förvaltning men att
erfarenheterna varit negativa eller blandade. Varför? Vilket eller vilka var de
främsta problemen du direkt stötte på? (välj högst 5)

Jag fick bara väldigt allmänt hållna upplysningar, jag hade svårt att förstå
de korrekta stegen i förfarandet som jag skulle vidta och vem jag skulle
vända mig till om jag fick problem.

Jag kunde inte hitta eller hade svårt att hitta information på mitt språk eller
så stötte jag på inkonsekvent språkbruk.

Jag hade svårt att identifiera den ansvariga avdelningen.

Jag hade svårt att hitta information.

Jag hade svårt att nå den ansvariga avdelningen och/eller hitta
kontaktuppgifter för min typ av problem.

Jag hade problem att komma åt de elektroniska tjänsterna (föråldrade
webbsidor, brutna länkar, felaktig omdirigering osv.).

Jag fick inget svar.

Jag upplevde att mina specifika frågor inte besvarades av den ansvariga
avdelningen.

Jag fick bara mycket allmänt hållna svar som inte besvarade min
fråga/begäran/oro.

Förfarandet drog ut för långt på tiden.

Jag kände att min rätt att yttra mig inte iakttagits av den ansvariga
avdelningen som handlägger ärendet.

Jag upplevde att den ansvariga avdelningen som behandlade mitt ärende
saknade kunskap och kompetens.

Jag upplevde att den ansvariga avdelningen som behandlade mitt ärende
inte var opartisk och rättvis.

Jag upplevde att hela förfarandet brast i objektivitet, eftersom jag fick
motstridiga uppgifter och råd från en ansvarig avdelning.

Jag har fått motstridiga uppgifter från olika avdelningar som handlade mitt
ärende.

Jag har varken fått tillräcklig information om varje steg i förfarandet eller
tidplanen för behandlingen av mitt ärende.



Grunderna för beslutet rörande min begäran/mitt klagomål förklarades inte
på ett tydligt sätt av den ansvariga avdelningen. Därför förstod jag inte
skälen och de rättsliga grunderna för det svar jag fick.

Jag fick varken mottagningsbekräftelse eller någon uppgift om den
ansvariga avdelningen som skulle behandla min begäran.

Jag fick inte någon information om möjligheterna att överklaga det
mottagna beslutet.

Jag fick inte svaret på min begäran på det officiella EU-språk jag hade
valt.

Jag upplevde att kommunikationen med den ansvariga avdelningen var
svårbegriplig eller ohövlig.

Jag tycker att det förfarande som är tillämpligt på min begäran/mitt ärende
var överdrivet komplicerat. Till exempel var det alltför många steg i
förfarandet, alltför många dokument krävdes osv.

Jag fick svaret att min begäran/mitt klagomål skickades till fel EU-
förvaltning, men jag fick aldrig någon information om vilken avdelning
som var behörig att handlägga mitt ärende, och min begäran/mitt
klagomål vidarebefordrades heller inte automatiskt till den behöriga
avdelningen/institutionen.

Annat

30. Om annat, ange vad *

31. Du har angett att du haft direktkontakt med EU:s förvaltning och att dina
erfarenheter var positiva eller blandade (välj högst 5). *

Jag kunde lätt hitta information om den ansvariga tjänsteavdelningen och
stegen i förfarandet.



Jag kunde lätt nå den ansvariga avdelningen och/eller hitta
kontaktuppgifter för min typ av problem.

Jag kunde lätt förstå de korrekta stegen i förfarandet som jag skulle vidta
och vem jag skulle vända mig till om jag fick problem.

Det var lätt att hitta information på mitt språk.

Jag hade inga problem att komma åt de elektroniska tjänsterna.

Jag fick svar i tid och informerades om varje steg i förfarandet.

Jag fick tillräckligt detaljerat svar på min fråga/begäran/oro.

Det svar jag fick besvarade de specifika frågor jag ställt och/eller
tillhandahöll den särskilda information jag begärt.

Förfarandet slutfördes inom rimlig tid.

Jag kände att mina processuella rättigheter fullt ut iakttogs av den
ansvariga avdelningen som handlade ärendet.

Jag upplevde att förfarandet var objektivt, eftersom jag fick detaljerade
uppgifter och råd från den ansvariga avdelningen.

Jag upplevde att den ansvariga avdelningen som behandlade mitt ärende
var opartisk och rättvis.

Jag upplevde att den ansvariga avdelningen som behandlade mitt ärende
var kunnig och kompetent.

Jag fick tydliga och konsekventa uppgifter från de olika avdelningar som
handlade mitt ärende.

Jag fick tillräcklig information om varje steg i förfarandet och om den
ungefärliga tidplanen för behandlingen av mitt ärende.

Grunderna för beslutet rörande min begäran/mitt klagomål förklarades
tydligt av den ansvariga avdelningen. Därför förstod jag till fullo skälen
och de rättsliga grunderna för det svar jag fick.

Jag upplevde att kommunikationen med den ansvariga avdelningen som
behandlade mitt ärende flöt på lätt och var artig.

Jag tycker att det förfarande som är tillämpligt på min begäran/mitt ärende
var lättbegripligt och förklarades bra.

Jag fick svar att min begäran/mitt klagomål hade skickats till fel ansvarig
EU-avdelning och fick information om vilken avdelning som var behörig
att handlägga mitt ärende.



Jag fick svar på min begäran på det officiella EU-språk jag hade valt.

Jag fick mottagningsbekräftelse och uppgift om den ansvariga
avdelningen som skulle behandla min begäran.

Jag fick information om möjligheterna att överklaga det mottagna beslutet.

Annat

32. Om annat, ange vad *



1 2 3 4 5 6

Administrativ börda: Kostnader för medborgare
eller företag att erhålla tjänsten (dvs. antal steg i
förfarandet, tid som en person ägnar förfarandet i
sin helhet)

Kostnader för att erhålla information: Kostnader för
medborgare eller företag för att få information om
det förfarande som krävs för att få en tjänst utförd
(dvs. tid som läggs ned på att söka information
eller inhyrd hjälp för att hitta rätt information)

Kostnader för förseningar: Kostnader för
medborgare eller företag i samband med
tidsåtgång för eller dröjsmål i tillhandahållandet av
administrativa tjänster

Kostnader för operativ inkonsekvens: Kostnader
för medborgare eller företag i samband med
operativ eller regleringsmässig ineffektivitet i EU:s
förvaltning för att tillhandahålla tjänsten (dvs. flera
byråer, institutioner eller organ med ansvar för
samma eller liknande typ av begäran och som
potentiellt ger motstridiga resultat, eller att behöva
lämna in samma eller liknande dokument flera
gånger).

33. Hur skulle du, med utgångspunkt i dina erfarenheter, bedöma på en
skala från 1 (mycket problematiskt) till 6 (inga problem) följande områden när
det gäller tillhandahållande av tjänster inom EU:s förvaltning? *



1 2 3 4 5 6
Inte

tillämpligt
Vet
ej

Inledandet av förvaltningsförfarandet

Behandlingen av förvaltningsförfarandet

Slutförandet av förvaltningsförfarandet
(inbegripet korrigerande åtgärder)

Hantering av felkorrigeringar, rättelser och
upphävande av förvaltningsbeslut

34. Hur skulle du, med utgångspunkt i dina erfarenheter, bedöma på en
skala från 1 till 6 (1 mycket problematiskt – 6 mycket lätt) Hur
lätta/problematiska var följande fyra steg i EU:s förvaltningsförfarande?

Ange på skalan 1 till 6 var varje steg placerade sig. Om ditt samröre inte
omfattade alla fyra steg i förvaltningsförfarandet anger du ”inte tillämpligt”. *

35. Valfritt: Förklara eller ange ytterligare uppgifter om dina direkta
erfarenheter i de olika stegen i förvaltningsförfarandet.



36. Ett antal av EU:s rättsakter och policydokument garanterar vissa
processuella rättigheter för medborgare och företag i EU:s
förvaltningsförfaranden. Med utgångspunkt i dina erfarenheter, anser du att
det finns några problem med eller brister i tillämpningen av EU:s förvaltning
och/eller tillämpningen/efterlevnaden av EU:s rättigheter och principer? *

Ja, jag anser att vissa rättighet(er) eller princip(er) ytterligare måste
stärkas på EU-nivå.

Nej, jag kan inte se några problem med hur den nuvarande EU-
förvaltningen fungerar, och därför behöver ingenting stärkas.

Annat

37. Om annat, ange vad *

38. Ett antal av EU:s rättsakter och policydokument garanterar vissa
processuella rättigheter för medborgare och företag i EU:s
förvaltningsförfaranden. Markera, med utgångspunkt i dina erfarenheter, de
viktigaste rättigheter eller principer som du tycker kräver behöver stärkas
ytterligare på EU-nivå (högst 5). *

Antidiskriminering

Dataskyddsbestämmelser (däribland skyldigheten att bevilja tillgång till
sina egna handlingar)

Opartiskhet, oberoende och objektivitet

Skyldigheten att iaktta objektivitet

Skyldigheten att vara proaktivt transparent i EU:s beslutsfattande

Skyldigheten att uppfylla avtalsenliga rättigheter



Skyldigheten att på ett korrekt sätt hantera frågor som rör
lobbyverksamhet

Skyldigheten att på ett korrekt sätt hantera begäran om information

Skyldigheten att på ett korrekt sätt hantera begäran om allmän tillgång till
handlingar

Skyldigheten att motivera beslut

Skyldigheten att tillhandahålla möjligheten att överklaga

Skyldigheten att genomföra utbetalningar till fullo och i tid

Skyldigheten att korrekt hantera situationer med svängdörrsproblematik

Skyldigheten att korrekt hantera visselblåsningsärenden

Skyldigheten att korrekt hantera intressekonflikter

Skyldigheten att skydda rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar

Skyldigheten att respektera språkliga rättigheter

Skyldigheten att respektera berättigade förväntningar

Skyldigheten att respektera andra rättigheter och skyldigheter som följer
av stadgan om de grundläggande rättigheterna och som inte täcks av
ovanstående förteckning

Skyldigheten att respektera andra rättigheter och skyldigheter som följer
av tjänsteföreskrifterna och som inte täcks av ovanstående förteckning

Skyldigheten att iaktta rätten att bli hörd

Skyldigheten att fatta beslut i tid

Skyldigheten att vidarebefordra ett ärende till den behöriga tjänsten

Skyldigheten att översända ett beslut till berörda parter

Skyldigheten att iaktta hövlighet

Skyldigheten att iaktta rättvis behandling

Skyldigheten att iaktta proportionalitetspincipen

Annat



39. Om annat, ange vad *

40. Frivilligt – Förklara varför du anser att dessa frågor behöver stärkas?

41. Du har angett att du inte har haft kontakt med EU:s förvaltning. Varför? *

Jag vet inte vad EU:s förvaltning egentligen gör

Jag litar inte på EU:s förvaltning

Det fanns ett tillfälle när jag ville kontakta EU:s tjänster men jag visste inte
hur jag skulle göra

Det fanns ett tillfälle när jag ville kontakta EU:s tjänster men jag blev
avskräckt av kollegor eller vänner på grund av deras negativa
erfarenheter. Jag upplevde att det skulle vara slöseri med tid

Det har inte behövts, men om en sådan situation skulle uppstå vet jag inte
hur man kontaktar EU-förvaltningen.

Det har inte behövts, men om en sådan situation skulle uppstå vet jag hur
man kontaktar EU-förvaltningen.

Annat
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42. Om annat, ange vad *

43. Valfritt: Detta är slutet på avsnittet om direkta erfarenheter.

Om du vill lämna ytterligare upplysningar eller synpunkter på dina direkta
erfarenheter av EU:s tjänster eller ge detaljerade förklaringar till svaren på
ovanstående frågor så anger du dem här.



44. Vilka informationskällor ligger till grund för din uppfattning om EU:s
tjänster och förvaltning? (max 3 alternativ) *

Direkta erfarenheter

Vänners eller kollegers erfarenheter

Uppgifter från massmedier (tidningar, tv osv.)

Uppgifter från sociala medier

Uppgifter från olika internetkällor

Yrkesmässiga intressen (dvs. jag arbetar för EU-institutionerna, jag är
akademiker och studerar EU-institutionerna eller jag arbetar för en
organisation som nära följer arbetet i EU:s institutioner)

Annat  

 *

45. Vilken är din allmänna uppfattning om hur EU:s tjänster/förvaltning
fungerar när det gäller tillhandahållandet av tjänster till medborgare och
företag? *

Mycket bra

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet ej



46. Hur lätt eller svårt är det enligt dig att kontakta och få upplysningar från
EU:s förvaltning?

Scale (1 mycket svårt; 2 svårt; 3 varken svårt eller lätt; 4 lätt; 5 mycket lätt) *

1 Mycket
svårt

5 Mycket
lätt

47. Tror du att medborgare och företag har samma/liknande standarder för
skydd av rättigheter och förfarandegarantier (t.ex. tidsfrister för att begära
information eller lämna in ett klagomål, rätt till tillgång till handlingar, typ av
tillgängliga rättsmedel) i alla EU:s institutioner och byråer? *

Ja, jag tror att alla EU:s institutioner och byråer har liknande standarder
och rättssäkerhetsgarantier

Nej, jag tror att varje EU-institution och EU-byrå har inrättat olika
standarder och rättssäkerhetsgarantier

Vet ej



Dra från listan till vänster till listan till höger för att rangordna.

48. Rangordna i fallande ordning följande 11 rättigheter och principer, med
utgångspunkt i hur du tycker att EU:s förvaltning bör fungera
(1 den viktigaste - 11 den minst viktiga) *

Redovisningsskyldighet

Serviceanda

Etiska regler

God förvaltning i
personalfrågor,
inbegripet
rekrytering

Korrekt användning av
utrymme för
skönsmässig
bedömning (inklusive
överträdelseförfaranden)

Allmänhetens
deltagande i
EU:s
beslutsfattande

Respekt för de
grundläggande
rättigheterna

Respekten för
processuella
rättigheter,
såsom
exempelvis
skyldigheten att
ange skäl för ett
beslut

Reaktionsförmåga

Sund ekonomisk
förvaltning

Insyn



49. Anser du att EU:s förvaltning har förbättrats under de senaste 5 åren? *

Jag håller inte alls med/troligtvis inte Varken eller

Jag håller helt med/jag håller delvis med Vet ej

50. Allmänt sett, vet du vilka tjänster som förvaltningen av EU:s institutioner
och byråer tillhandahåller medborgare och företag? *

Ja, jag vet mycket väl (yrkesmässigt engagemang) vilka tjänster som
erbjuds privatpersoner och företag

Ja, jag har en allmän bild av vilka tjänster som erbjuds privatpersoner och
företag

Nej, jag har bara mycket vaga föreställningar om när medborgare eller
företag kan komma i kontakt med EU:s institutioner eller byråer

Nej, jag vet inte vad EU:s institutioner eller byråer erbjuder medborgare
eller företag

Annat

51. Om annat, ange vad *



mycket
väl insatt

mycket
insatt

inte
särskilt
insatt

inte alls
insatt

vet
ej

Allmänhetens tillgång till
Europaparlamentets, rådet och
kommissionens handlingar
(förordning 1049/2001)

Europeisk kodex för god
förvaltningssed

Europaparlamentets resolution
av den 9 juni 2016 om en öppen,
effektiv och oberoende EU-
förvaltning

Rätten att lämna in ett klagomål
till Europeiska ombudsmannen

Rätten att inge en framställning
till Europaparlamentet

52. Generellt sett, hur väl insatt upplever du att du är med vart och ett av
följande instrument och rättigheter i samband med EU:s
förvaltningsförfarande? *



Korrekt
Inte

korrekt
Vet
ej

Alla medborgare och bosatta i Europeiska unionen och
varje företag, organisation eller förening med sitt huvudsäte
i Europeiska unionen har rätt att göra en framställning till
Europaparlamentet i en fråga som rör Europeiska unionens
verksamhetsområde och som direkt berör dem.

För närvarande finns det inom EU inga rättsligt bindande
regler för förvaltningsförfaranden som gäller för alla EU:s
institutioner, organ, kontor och byråer.

EU:s administrativa processuella rättigheter och tillämpliga
regler ingår i olika bindande och icke-bindande rättsliga
EU-instrument.

Den europeiska kodexen för god förvaltningssed, som
utarbetats av Europeiska ombudsmannen och som
godkänts av Europaparlamentet är bindande för EU-
institutionerna.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna utgör en
grundläggande rätt till god förvaltning.

Europeiska ombudsmannen är det viktigaste icke-rättsliga
EU-organet med uppdrag att åtgärda eventuella
missförhållanden inom EU:s förvaltning.

53. Läs nedanstående påståenden med anknytning till EU:s förvaltning och
EU:s förvaltningsförfarande och, baserat på vad du vet, ange om du tycker
att de är korrekta eller inte. Markera om du inte vet. *

54. Valfritt: Detta är i slutet av avsnitt II om allmänna attityder, uppfattningar
och kunskaper om EU:s förvaltningslagstiftning och förfaranden. Här kan du
lämna övriga synpunkter, kommentarer eller förslag eller mer i detalj förklara
dina svar på frågorna i detta avsnitt.
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Ja Nej Vet ej

Åtgärder för att stärka medborgarnas rätt till god
förvaltning

Åtgärder för att säkerställa att processuella
miniminormer tillämpas på samma sätt inom alla
EU:s institutioner

Åtgärder för att förenkla EU:s administrativa
bestämmelser och förvaltningsförfarande

Ange ett annat alternativ

55. Vad tycker du generellt om att EU bör vidta ytterligare åtgärder för att
stärka EU:s förvaltningsförfarande? *

Ja, EU bör vidta ytterligare åtgärder när det gäller EU:s
förvaltningsförfarande

Nej, EU bör inte vidta ytterligare åtgärder när det gäller EU:s
förvaltningsförfarande

Vet ej

56. Du har angett att du stöder ytterligare åtgärder inom EU:s förvaltningsrätt.
Vilka ytterligare åtgärder menar du bör vidtas av EU för att hjälpa
medborgare och organisationer? *



57. Hur menar du att EU bäst kan stärka EU:s förvaltning? *

EU bör anta en ny lag som ger lägsta allmänna standarder för alla EU:s
förvaltningsförfaranden. Dessa allmänna standarder kan kompletteras
med sektorsspecifika standarder eller regler när så behövs (t.ex. inom
området för konkurrensrätt eller offentlig upphandling).

EU bör anta en ny lag som fastställer fullt harmoniserade standarder för
alla EU:s förvaltningsförfaranden och alla delar av EU-rätten.

EU bör anta en bindande uppförandekodex som gäller för alla EU:s
institutioner och organ.

EU bör inte anta några nya regler utan snarare inrikta sig på tekniska
lösningar för att förenkla tillgången för medborgare och företag till EU-
förvaltningen, t.ex. införa fler e-tjänster.

EU bör inte anta några nya regler utan försöka förbättra redan befintlig
lagstiftning.

Annat

58. Om annat, ange vad *



59. Varför tycker du att EU bör vidta åtgärder när det gäller EU:s
förvaltningslag? (Välj högst 3 frågor som du anser vara mest akuta eller
viktigast) *

För att förbättra tillgängligheten till EU:s förvaltning för de mest utsatta
medborgargrupperna (dvs. människor med nedsatt rörlighet, personer
med nedsatt hörsel eller syn, äldre).

För att förbättra tillgängligheten och öppenheten i EU:s förvaltning för
medborgare och företag (t.ex. att ha tydlig information om vilket av EU:s
organ, institutioner eller tjänster som ska kontaktas och hur denna
myndighet kan kontaktas; den typ av tjänster som tillhandahålls genom
detta organ, institution eller tjänst).

För att förbättra den språkliga tillgängligheten till EU:s förvaltning för
medborgare och företag (att få svar eller information på ett av EU:s
officiella språk).

För att förbättra effektiviteten i EU:s förvaltning (tidsfrister, kvaliteten på
svar osv.) i tillhandahållandet av tjänster till medborgare och företag.

För att förbättra skyddet av medborgarnas och företagens rättigheter,
inbegripet rättigheter förknippade med tillgång till information och
rättigheter för efterlevnad.

För att förbättra öppenheten när det gäller EU:s förvaltning (till exempel
tydlighet när det gäller på vilken grund ett beslut från en EU-institution har
antagits, eller om de processuella åtgärder som måste vidtas för att få
information eller lämna in ett klagomål) i samband med kontakter mellan
medborgare/företag och EU:s institutioner när det gäller tillhandahållande
av tjänster.

För att minska kostnaderna (ekonomiska och andra) för medborgare och
företag när det gäller att begära information eller lämna in ett klagomål till
EU:s förvaltning.

För att minska kostnaderna för EU:s förvaltning (t.ex. att förenkla
förfarandena, införa fler e-tjänster och avancerade tekniska lösningar).

Annat



60. Om annat, ange vad *

61. Valfritt: Detta är slutet på avsnitt III om möjliga insatser från EU.

Om du vill lämna ytterligare uppgifter, observationer, rekommendationer eller
förslag om åtgärder eller politiska alternativ som EU bör vidta för att förbättra
EU:s förvaltningslagstiftning, ange dem här. Här kan du också lämna
eventuella synpunkter och rekommendationer, hänvisningar till publikationer
eller annat material med anknytning till de problem och lösningar som rör
EU:s förvaltningsförfarande.


