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FORSLAG 

Udvalget for Andragender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. gentager, at der længe har været problemer med gennemførelse og håndhævelse af EU-

retten og støtter en effektiv anvendelse af fælles EU-regler i medlemsstaterne, hvilket er af 

afgørende betydning for at styrke EU's troværdighed og leve op til borgernes 

forventninger om de fordele, som EU kan give dem; 

2. understreger den væsentlige rolle, som Kommissionen spiller med hensyn til at føre tilsyn 

med anvendelsen af EU-retten og forelægge sin årsberetning for Parlamentet og Rådet; 

opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin aktive rolle med henblik på at udvikle 

adskillige redskaber til at forbedre gennemførelse, håndhævelse og overholdelse af EU-

retten i medlemsstaterne samt til ud over data om gennemførelsen af EU-direktiver også at 

anføre data om gennemførelsen af EU-forordninger i sin næste årsberetning; 

3. anerkender, at Parlamentet også spiller en afgørende rolle ved at føre politisk tilsyn med 

Kommissionens håndhævelsesforanstaltninger, ved at kontrollere årsberetningerne om 

tilsyn med gennemførelsen af EU-retten og ved at vedtage relevante 

parlamentsbeslutninger; foreslår, at Parlamentet kunne bidrage yderligere til rettidig og 

nøje gennemførelse af EU-lovgivningen ved at formidle den ekspertise, det har opnået 

under den lovgivningsmæssige beslutningsproces, via allerede etablerede forbindelser 

med nationale parlamenter; 

4. minder om betydningen af de andragender og spørgsmål, som Parlamentet modtager i 

henhold til artikel 227 i TEUF, og som ofte giver anledning til, at Kommissionen indleder 

en traktatbrudsprocedure mod en medlemsstat; understreger, at klager fra de enkelte 

borgere er en af de vigtigste kilder til at fastslå svagheder og mangler og til at opdage 

overtrædelser af EU-retten fra medlemsstaternes side samt en kilde til information for 

Kommissionen; noterer sig, at i 2014 var medlemmer af offentligheden, virksomheder, 

NGO'er og andre organisationer fortsat meget aktive med at indberette potentielle 

overtrædelser af EU-retten, og at det samlede antal uafsluttede klager som følge heraf i 

2014 blev forøget med ca. 5,7 %, og at der blev indledt 1 208 nye EU Pilot-sager; noterer 

sig samtidig antallet af behandlede klager og EU Pilot-sager i 2014 og glæder sig over 

andelen af løste EU Pilot-sager, som er på 75 %, og betragter det som en hurtig og effektiv 

metode til at løse problemer; 

5. anerkender den betydning, som en effektiv anvendelse af EU-retten har for at styrke EU-

institutionernes troværdighed; noterer sig med tilfredshed, at Kommissionen i sin 

årsberetning lægger stor vægt på de andragender, der indgår fra borgere, virksomheder og 

civilsamfundsorganisationer, som et vigtigt ekstra middel til at føre tilsyn med 

anvendelsen af EU-retten og påvise mulige smuthuller i den via direkte tilkendegivelse fra 

borgernes side af deres synspunkter og erfaringer – som et supplement til deres vigtigste 

mulighed for at komme med demokratiske tilkendegivelser: via valg og 

folkeafstemninger, en grundlæggende rettighed, der er stadfæstet i Lissabontraktaten og er 

et vigtigt element i et europæisk medborgerskab; 

6. påpeger, at forskelle i gennemførelsen og inkorporeringen af EU-retten i medlemsstaterne 
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skaber vedvarende byrder for borgere og virksomheder, især for de borgere, der ønsker at 

nyde godt af fordelene ved det indre marked og bo, arbejde, drive erhvervsvirksomhed 

eller studere i en anden medlemsstat; understreger, at forsinkelser i gennemførelsen af 

EU-retten i den nationale ret også har negative virkninger for retssikkerheden; gentager sit 

synspunkt om, at Kommissionen bør gøre overholdelse af EU-retten til en ægte politisk 

prioritet via et effektivt samarbejde med institutionerne - især med Rådet via systematisk 

anvendelse af korrelationstabeller - og med medlemsstaterne og andre interesserede 

parter; understreger, at medlemsstaterne har hovedansvaret for at gennemføre og anvende 

EU-retten korrekt; 

7. bemærker, at der er givet tilsagn om administrative garantier til klagerne, bl.a. rettidig 

udlevering af oplysninger og underretning af klagere om behandlingen af deres klager, 

hvilket Udvalget for Andragender også anmodede om i sin udtalelse fra 2015 om den 

ovennævnte beretning; beklager imidlertid forsinkelserne i Kommissionens svar i 

forbindelse med talrige andragender, når den anmodes om at afgive en udtalelse, og 

opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre sin nuværende praksis, således at 

borgere i tide og på hensigtsmæssig vis informeres om alle foranstaltninger og skridt, der 

tages som led i behandlingen af deres klager; understreger, at kvaliteten af dets behandling 

af andragender på grundlag af en konkret og individuel vurdering under ingen 

omstændigheder bør undergraves af, at der modtages en større mængde andragender; 

8. konstaterer, at EU Pilot-projektet har haft positive konsekvenser for udvekslingen af 

oplysninger mellem Kommissionen og medlemsstaterne og for løsningen af problemer 

vedrørende anvendelsen af EU-retten på nationalt plan, og anmoder Kommissionen om at 

være særligt opmærksom på den faktiske håndhævelse og interne gennemgang af 

afgørelser, der træffes under EU Pilot-behandlingen; understreger, at denne procedure 

også kan bidrage med værdifulde oplysninger til andragender, hvis behandling endnu ikke 

er afsluttet, og opfordrer Kommissionen til at inddrage andragerne i processen med EU 

Pilot-sager, der opstår på grundlag af andragender, bl.a. med henblik på at fremme 

dialogen mellem andragere og de berørte nationale myndigheder; glæder sig over 

medlemsstaternes voksende bestræbelser på at løse traktatbrudssager, inden de kommer 

for Domstolen; noterer sig, at præjudicielle afgørelser kan bidrage til at afklare spørgsmål 

om anvendelse af EU-retten og kan forhindre traktatbrudssager; 

9. opfordrer Parlamentet og navnlig Udvalget for Andragender til at fremme 

oplysningskampagner om borgernes klagesystem i forbindelse med overtrædelse af EU-

retten, EU Pilot-projektet og traktatbrudsprocedurer med henblik på at øge anvendelsen 

heraf og lette offentlighedens adgang til information via Parlamentets websted; 

10. glæder sig over, at Kommissionens tjenestegrene har vist vilje til at styrke 

informationsudvekslingen med Udvalget for Andragender, og gentager sine anmodninger 

om en forbedret kommunikation mellem de to parter, særlig hvad angår Kommissionens 

iværksættelse og gennemførelse af traktatbrudsprocedurer og, i denne forbindelse, EU 

Pilot-proceduren, og om, at der gøres en indsats for at forsyne Udvalget for Andragender 

med oplysninger inden for en rimelig tidsfrist, således at udvalget kan reagere på 

borgernes henvendelser på en mere effektiv måde; minder om sin gentagne anmodning til 

Kommissionen om at tage hensyn til Udvalget for Andragenders betænkninger og 

resultater i sit overvågnings- og lovgivningsmæssige arbejde; 
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11. glæder sig over, at der er sket en forbedring af Kommissionens formidling af information 

til borgerne om deres rettigheder og om passende klageadgang ved hjælp af websider, 

databaser, forenklede klageformularer og redskaber til problemløsning online, der alt 

sammen har til formål at øge gennemsigtigheden; glæder sig i denne forbindelse over, at 

afgørelser i traktatbrudssager er blevet mere tilgængelige online, og over det nyudformede 

webafsnit "Anvendelse af EU-lovgivningen" på Europa-portalen samt "Dine rettigheder" 

på Europa-portalen, der giver borgerne relevante oplysninger om, hvordan EU-retten er 

blevet anvendt i medlemsstaterne, og om, hvordan man indgiver en klage; understreger, at 

det er nødvendigt med yderligere foranstaltninger for at give bedre adgang til information 

om anvendelse af EU-retten og problemløsende instrumenter og til at forbedre 

håndteringen af klager fra borgere og virksomheder i EU over overtrædelser af EU-retten; 

12. opfordrer Kommissionen til at forbinde alle de forskellige portaler, adgangspunkter og 

informationswebsider i en central portal, der kan give borgerne let adgang til 

klageformularer online og brugervenlig information om traktatbrudsprocedurer; opfordrer 

desuden Kommissionen til at medtage mere detaljerede oplysninger om anvendelsen af 

disse portaler i sin næste tilsynsberetning; 

13. beklager, at andragender fra EU-borgere stadig henviser til overtrædelser af EU-retten; 

understreger, at andragender hovedsageligt vedrører påståede overtrædelser af EU-retten 

på områderne grundlæggende rettigheder, herunder rettigheder for mennesker, der tilhører 

mindretal, og mennesker med handicap, forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling 

på grund af nationalitet, det indre marked, fri bevægelighed, transport, miljø, uddannelse, 

beskæftigelse og sundhedspleje; mener, at disse andragender viser, at der stadig foreligger 

hyppige og udbredte tilfælde af forsinket eller ufuldstændig inkorporering i national ret 

eller forkert anvendelse af EU-retten, og understreger, at medlemsstaterne bør omsætte og 

gennemføre EU-retten korrekt, og at de bør lovgive med fuld respekt for de 

grundlæggende værdier og principper, som er forankret i traktaterne og EU's charter om 

grundlæggende rettigheder; opfordrer medlemsstaterne til i væsentlig grad at forbedre 

kvaliteten af udvekslingen af information med Udvalget for Andragender og de 

forklaringer, der gives; understreger, at der er behov for, at repræsentanter for 

medlemsstaterne er til stede og deltager i en afbalanceret dialog om de pågældende 

andragender på møderne i Udvalget for Andragender foreslår, at der indføres mere 

effektive forebyggelsesmekanismer; 

14. erindrer om, at området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (tidligere 

kendt som "tredje søjle") hyppigt er emne for andragender fra fysiske personer; noterer 

sig, at der under behandlingen af adskillige andragender har kunnet konstateres 

vedvarende mangler såsom store forsinkelser i den nationale domstolsbehandling af 

spørgsmål vedrørende EU-retten; understreger, at EU-Domstolens præjudicielle afgørelser 

er nyttige og hensigtsmæssige som rettesnor for disse sager, og beklager, at de nationale 

domstole kun i ringe omfang gør brug af denne mulighed; noterer sig derfor med 

tilfredshed, at Kommissionens beføjelser er blevet udvidet til at omfatte politisamarbejde 

og retligt samarbejde pr. 1. december 2014; minder om, at undersøgelse og behandling af 

andragender er uafhængig og af en anden karakter end nationale retslige procedurer; 

15. understreger betydningen af de implementeringsplaner, som Kommissionen har vedtaget 

for at bistå og vejlede medlemsstaterne med en rettidig, nøjagtig og korrekt inkorporering 

af EU-direktiver, der er nødvendig for, at EU kan fungere på effektiv og holdbar måde; 
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glæder sig over, at der lægges vægt på dagsordenen for bedre lovgivning, og noterer sig, 

at det kontrolleres, om EU's regulering er målrettet, gennem Refit-programmet i 

årsberetningen om tilsyn med anvendelsen af EU-retten; opfordrer Kommissionen til 

aktivt at inddrage alle interesserede parter, navnlig arbejdsmarkedsparter, 

forbrugerorganisationer, NGO'er og virksomheder, i forbindelse med vurderingen af EU-

lovgivningens konsekvenser, samt til at gennemføre proportionalitets- og 

subsidiaritetskontrol (forudgående) og overvåge implementeringen (efterfølgende); 

opfordrer Kommissionen til i sin vurdering at medtage måling og begrænsning af de 

administrative byrder, som borgerne står over for, og til at tage hensyn til EU-

lovgivningens bredere økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser og til at 

overveje udbyttet af og værdierne ved EU-lovgivningen; minder Kommissionen om at 

anvende princippet for ligebehandling af medlemsstaterne og princippet om upartiskhed, 

når den kontrollerer anvendelsen af EU-retten; ser frem til en forbedret kvalitet i EU-

lovgivningen, hvilket forhåbentlig vil få positive konsekvenser for det antal andragender, 

der bliver indgivet; 

16. understreger, at Kommissionen bør anlægge en modigere indfaldsvinkel, når den 

behandler andragender, der rejser spørgsmål om grundlæggende rettigheder – under 

behørig hensyntagen til nærhedsprincippet. 
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