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FÖRSLAG 

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet erkänner att utskottet för framställningar fungerar som en värdefull 

länk mellan unionsmedborgarna, företagen, det civila samhällets organisationer och EU-

institutionerna, särskilt mot bakgrund av de utmaningar som unionen står inför i nuläget. 

Parlamentet understryker att det fullständiga skyddet av medborgarnas grundläggande 

rättigheter, genom ändamålsenlig tillämpning av unionsrätten, i hög grad bidrar till att 

stärka unionens framtoning och trovärdighet. 

2. Europaparlamentet konstaterar att framställningar utgör en viktig källa till 

förstahandsinformation inte bara om kränkningar och brister i medlemsstaternas 

tillämpning av unionsrätten, utan också om potentiella kryphål i EU:s lagstiftning och 

förslag från medborgarna till ny lagstiftning som skulle kunna antas, eller eventuella 

förbättringar av den lagstiftning som redan är i kraft. Parlamentet framhåller att en 

ändamålsenlig behandling av framställningarna utmanar och i slutändan stärker 

kommissionens och parlamentets förmåga att reagera på och lösa problem med 

anknytning till införlivande och felaktig tillämpning. Parlamentet noterar att 

kommissionen prioriterar genomförandet av unionsrätten, så att medborgarna kan dra 

nytta av den i sin vardag. Parlamentet betonar behovet att se till att beslutsprocesserna 

och förvaltningen är öppna, opartiska och oberoende. 

3. Europaparlamentet lovordar att kommissionen fokuserar på upprätthållandet av 

unionsrätten i sin årsrapport, men noterar att framställare tyvärr i många fall hänvisar till 

kränkningar av unionsrätten, särskilt på områdena miljö, rättsliga frågor, grundläggande 

rättigheter, den inre marknaden, transport, hälso- och sjukvård, sysselsättning, sociala 

frågor, utbildning och kultur. I rapporten framhålls det att kommissionen såg dessa 

områden som politiska prioriteringar under 2015. Parlamentet betonar att förseningar i 

genomförandet har en negativ inverkan på rättssäkerheten. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med kraft uppmana medlemsstaterna att 

säkerställa ett strikt upprätthållande av EU:s bestämmelser om den fria rörligheten för 

personer, i synnerhet genom att säkerställa ett fullständigt skydd för de relaterade 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Parlamentet påminner om att den fria 

rörligheten för personer, utöver att utgöra en av de grundläggande friheterna i EU och en 

integrerad del av unionsmedborgarskapet, i en kontext där de grundläggande rättigheterna 

upprätthålls fullt ut, är av stor betydelse för unionsmedborgarna och deras familjer, 

särskilt när det gäller tillgång till social trygghet, liksom för deras bild av EU. Denna 

fråga tas ofta upp i framställningar. 

5. Europaparlamentet konstaterar med oro att vissa medlemsstater åsidosätter sina 

skyldigheter på asyl- och migrationsområdet, och välkomnar kommissionens bestämda 

hållning gentemot medlemsstaterna i fråga om unionsrättens tillämpning på asyl- och 

migrationsområdet. Parlamentet påminner om att EU, med hänsyn till 

migrationsströmmarna till Europa, står inför exempellösa rättsliga, politiska och 

humanitära utmaningar. Parlamentet beklagar EU:s bristfälliga fullgörande av åtagandena 

om fördelning av flyktingar samt medlemsstaternas bristfälliga fullgörande av 

skyldigheten att ta emot ett visst antal flyktingar. Medlemsstaterna uppmanas att också 
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beakta internationella konventioner om mänskliga rättigheter när de tar emot och fördelar 

flyktingar. Parlamentet hoppas att kommissionen systematiskt kommer att kontrollera 

medlemsstaternas tillämpning av den europeiska migrationsagendan, och påminner om 

att en ändamålsenlig migrationspolitik för EU måste grunda sig på en avvägning mellan 

ansvar och solidaritet mellan medlemsstaterna. 

6. Europaparlamentet beklagar djupt de ackumulerade förseningarna inom 

överträdelseförfarande NIF 2014/4231 i fråga om missbruk av avtal om 

visstidsanställning i den offentliga förvaltningen i Italien i strid med direktiv 1999/70/EG. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att behandla denna fråga så snart som möjligt i 

syfte att säkerställa ett korrekt upprätthållande av EU:s lagstiftning, samtidigt som man 

till fullo slår vakt om medborgarnas rättigheter. 

7. Europaparlamentet påpekar att åtstramningspolitiken och medlemsstaternas åtföljande 

nedskärningar i den offentliga förvaltningen och rättsväsendet har försämrat skyddet av 

medborgarnas rättigheter och samtidigt förvärrat problemen med att på ett korrekt sätt 

införliva unionsrätten. 

8. Europaparlamentet noterar att kommissionen har tagit sig an problemet med den dåliga 

luftkvaliteten i Europa – som vid upprepade tillfällen fördömts också av medborgarna i 

framställningar – genom att inleda ett antal överträdelseförfaranden för brott mot direktiv 

2008/50/EG på grund av de fortsatta överskridandena av gränsvärdena för kvävedioxid.  

9. Europaparlamentet beklagar de allt större förseningarna i genomförandet av EU:s strategi 

för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015, vilket i praktiken hindrar lanseringen 

av en ny strategi på EU-nivå som är nödvändig för att garantera ett fullständigt och 

verkningsfullt skydd av djurs välbefinnande genom ett uppdaterat, heltäckande och 

tydligt rättsligt ramverk som till fullo uppfyller kraven i artikel 13 i EUF-fördraget. 

10. Europaparlamentet konstaterar att utskottet för framställningar har mottagit ett stort antal 

framställningar som rör barns välfärd, och hoppas att den pågående översynen av 

Bryssel IIa-förordningen kommer att bidra till att täppa till luckorna i förordningen och 

rätta till bristerna i genomförandet av den. 

11. Europaparlamentet påpekar att brister i tillämpningen av åtgärder som syftar till att 

bekämpa bedrägeri och penningtvätt har kunnat konstateras under de senaste åren. 

Kommissionen uppmanas att intensifiera sina ansträngningar för att säkerställa en strikt 

tillämpning av EU:s bestämmelser på detta område. 

12. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaternas införlivande av direktiv fortfarande är 

problematiskt, såsom anges i årsrapporten för 2015. Parlamentet noterar med 

uppskattning de betydande framsteg som gjorts för att avhjälpa bristerna i unionsrättens 

tillämpning genom EU Pilot-förfarandet, som bidrar till att lösa problem med anknytning 

till unionsrättens tillämpning och kan göra det möjligt att undvika 

överträdelseförfaranden. Parlamentet konstaterar att antalet inledda EU Pilot-förfaranden 

under 2015 var det lägsta någonsin sedan samtliga medlemsstater anslöt sig till EU Pilot-

systemet (den 1 juli 2013), medan antalet överträdelseförfaranden fortfarande är 

betydande. 
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13. Europaparlamentet beklagar att det inte ges någon exakt statistik över antalet 

framställningar som ledde till att EU Pilot-förfaranden eller överträdelseförfaranden 

inleddes. Därför uppmanas kommissionen att lämna regelbundna rapporter om fall som 

rör pågående förfaranden, i syfte att underlätta den strukturerade dialogen och minska den 

tid det tar att lösa tvister. Kommissionen uppmanas vidare att diskutera dessa rapporter 

med utskottet för framställningar och på ett proaktivt sätt involvera den vice talman som 

ansvarar för tillämpning och förenkling av lagstiftningen. Kommissionen uppmanas även 

att involvera framställarna i de EU Pilot-förfaranden som inletts med anknytning till 

deras framställningar i syfte att bland annat underlätta dialogen mellan framställarna och 

de berörda nationella myndigheterna. 

14. Europaparlamentet understryker att visselblåsare kan ge EU-institutionerna och 

medlemsstaternas institutioner värdefull information om fall av bristfällig tillämpning av 

unionsrätten. Parlamentet upprepar att deras insatser bör uppmuntras och inte hindras. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att involvera samtliga berörda aktörer, 

särskilt arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och 

konsumentskyddsorganisationer, när den genomför sin utvärdering av konsekvenserna av 

unionsrätten. 

16. Även om medlemsstaterna enligt fördragsbestämmelserna har det främsta ansvaret för 

korrekt införlivande, tillämpning och genomförande av unionsrätten, påminner 

Europaparlamentet om att detta inte befriar EU-institutionerna från skyldigheten att 

säkerställa en fullgod övervakning och specifika och noggranna kontroller av fall av 

påstådda överträdelser av unionsrätten, särskilt om dessa har rapporterats av medborgarna 

genom framställningar. 

17. Europaparlamentet påpekar att förseningar och bristande efterlevnad i samband med 

EU Pilot-förfaranden och överträdelseförfaranden hindrar skyndsamma åtgärder mot 

överträdelser av unionsrätten och därmed undergräver bland annat det fullständiga 

åtnjutandet av rätten till god förvaltning, som slås fast i artikel 41 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna. 

18. Europaparlamentet ställer sig bakom införandet av agendan för bättre lagstiftning, som 

måste göra lagstiftningsprocessen mer insynsvänlig, öppen för synpunkter från berörda 

parter och lättare att följa. I detta sammanhang stöder parlamentet Refit som en plattform 

för utbyte mellan kommissionen och nationella myndigheter. Parlamentet erkänner 

behovet att utveckla en EU-lagstiftning som är tydlig, enkel och ändamålsenlig och lätt 

att införliva och genomföra, i syfte att säkerställa högsta möjliga nivå av social rättvisa. 

Parlamentet ser fram emot en vidareutveckling av den befintliga portalen och dess 

egenskaper till gagn för framställarna när det gäller att, vid ingivande av framställningar, 

skilja mellan nationella behörighetsområden och unionens behörighetsområden, med 

målet att minska antalet framställningar som i ett senare skede förklaras otillåtliga. 

Medlemsstaterna uppmanas att vidta alla nödvändiga åtgärder för att fullgöra sina 

åtaganden enligt överenskommelsen i den gemensamma politiska förklaringen av den 

28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument, 

bland annat genom att tillhandahålla jämförelsetabeller med tydlig och exakt information 

om nationella åtgärder för införlivande av direktiv i den nationella rättsordningen. 
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19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara fortsatt aktivt involverad i 

utvecklingen av olika åtgärder för att förbättra efterlevnaden, genomförandet och 

tillämpningen av unionsrätten i medlemsstaterna, samt att tillhandahålla uppgifter om 

takten för genomförandet av EU-förordningar i sin nästa årsrapport, på samma sätt som 

den redan gör i fråga om EU-direktiv. 

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att informera medborgarna om 

deras rättigheter och säkerställa att de har tillgång till ändamålsenliga rättsmedel, och 

uppmanar kommissionen att i sin utvärderingsrapport inbegripa mer utförlig information 

om användningen av specialplattformarna för detta ändamål. 

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undvika nationell överreglering 

(”gold-plating”), i syfte att minska överreglering och administrativa bördor som skulle få 

negativa effekter för allmänheten och företagen i EU. Parlamentet anser att onödiga 

nationella åtgärder som går utöver EU-kraven ökar skepsisen mot EU och undergräver 

EU:s legitimitet och verksamhet. 
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