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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. minder om, at retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet er en af 

grundpillerne i unionsborgerskabet, som nedfældet i artikel 20 og 227 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og i artikel 44 i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder, og at denne ret i henhold til nye undersøgelser 

indtager andenpladsen for, hvad der har betydning for borgerne; understreger betydningen 

af andragender som et middel for borgere og bosiddende til at føle sig involverede i 

Unionens aktiviteter og til at give udtryk for deres bekymring over tilfælde af forkert 

anvendelse eller overtrædelse af EU-lovgivning og mulige huller i lovgivningen, samtidig 

med at disse mangler fremhæves i håb om en hurtig og effektiv løsning af de problemer, 

der rejses; er enig med Kommissionen i, at det arbejde, der udføres for at sikre en effektiv 

håndhævelse af EU's eksisterende lovgivning, skal anerkendes som værende af samme 

betydning som arbejdet med at udarbejde ny lovgivning; opfordrer i denne forbindelse 

Kommissionen til at forbedre sin behandling af andragender ved at levere rettidige og 

grundige svar; 

 

2. henleder opmærksomheden på en undersøgelse bestilt af Udvalget for Andragender via 

Temaafdeling C om "Monitoring the implementation of EU law: tools and challenges" 

(Tilsyn med gennemførelse af EU-lovgivningen: værktøjer og udfordringer)1, og glæder 

sig over de konkrete anbefalinger til Parlamentet om tiltag; henleder opmærksomheden på 

den nyligt offentliggjorte undersøgelse bestilt via Temaafdeling C om "Effektiv adgang til 

retsvæsenet"2 på grund af de tilbagevendende påstande, der er fremgået af behandlingen af 

adskillige andragender; støtter Kommissionens forslag om at fremme uddannelse af 

retsvæsenets aktører i EU-lovgivning for de forskellige medlemsstater med henblik på at 

sikre konsekvens i afgørelserne og dermed lige håndhævelse af rettigheder i hele Unionen; 

 

3. bemærker, at andragere meget ofte henviser til overtrædelser af EU-retten, og gør 

opmærksom på, at der i 2016 blev registreret mange andragender om det indre marked, 

retfærdighed, grundlæggende rettigheder og miljøet; 

 

4. understreger, at en korrekt gennemførelse af EU-retten er afgørende for at nå EU's 

politiske mål, der er fastlagt i traktaterne og den afledte ret, som f.eks. retsstatsprincippet 

som fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU); understreger, at 

manglende håndhævelse ikke kun underminerer effektiviteten af det indre marked og har 

omkostningskrævende konsekvenser som f.eks. uoprettelige skader på miljøet, men også 

har en direkte effekt på individuelle rettigheder og dermed påvirker Unionens image og 

troværdighed; understreger i denne forbindelse, at gennemførelse og håndhævelse er 

baseret på den fordeling af beføjelser, der er fastlagt i traktaterne, og at medlemsstaterne 

og Kommissionen således har et fælles ansvar for at gennemføre og håndhæve EU-retten, 

med Kommissionen som traktaternes endelige vogter; påpeger samtidig, at alle EU-

institutioner deler ansvaret for at sikre gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten, 

som fastsat i den interinstitutionelle aftale fra 2016 om bedre lovgivning; 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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5. glæder sig over den øgede gennemsigtighed og tilrådighedsstillelsen af flere statistiske 

oplysninger i Kommissionens rapport for 2016 sammenlignet med tidligere rapporter; 

beklager imidlertid, at den ikke indeholder præcise oplysninger om antallet af 

andragender, der har ført til indledning af en EU-pilotprocedure eller en 

traktatbrudsprocedure, og anmoder Kommissionen om at fremlægge disse specifikke 

oplysninger; bemærker med beklagelse, at hverken Parlamentet eller andragerne er 

inddraget i disse procedurer; gentager sin opfordring til Kommissionen om at dele 

oplysninger med Parlamentet om alle de EU-pilotprocedurer og traktatbrudsprocedurer, 

der indledes, med henblik på at øge gennemsigtigheden, reducere tidsrammen for 

bilæggelse af tvister gennem Udvalget for Andragender, opbygge tilliden til EU-projektet 

og i sidste ende øge legitimiteten af EU-pilotproceduren, navnlig når der er tale om 

traktatbrudsprocedurer; opfordrer Kommissionen til systematisk at meddele sine 

afgørelser og de forskellige foranstaltninger, der er truffet af kommissærkollegiet, og til at 

offentliggøre dagsordenen og de vigtigste resultater af pakkedrøftelser; anerkender 

Domstolens afgørelse fra maj 2017 i sag C-39/05 P, C-52/05 P og C-562/14 P, i henhold 

til hvilke dokumenter i EU-pilotproceduren ikke bør offentliggøres, hvis der er en risiko 

for, at dette vil påvirke arten af traktatbrudsproceduren, ændre procedurens forløb eller 

undergrave procedurens mål; opfordrer Kommissionen til at fremlægge de dokumenter, 

der udveksles med medlemsstaterne, når risikoen ikke længere eksisterer, nemlig når EU-

pilotproceduren er afsluttet; støtter anbefalingerne fra Den Europæiske Ombudsmand 

vedrørende rettidighed og gennemsigtighed i sager forud for indledning af en 

traktatbrudsprocedure; understreger betydningen af at holde alle berørte aktører 

underrettet og af at skabe mere gennemsigtighed i EU-pilotprocedurer; beklager det 

manglende engagement fra Kommissionens side i forbindelse med dens reaktioner på de 

bekymringer, der rejses i EU-pilotprocedurer af MEP’er, og opfordrer Kommissionen til 

at informere Udvalget for Andragender om eventuelle væsentlige nye skridt i 

undersøgelser og den løbende dialog med medlemsstaterne, hvis de berører igangværende 

andragender; gentager sin opfordring til Kommissionen til i dens årlige rapport også at 

opføre gennemførelsesgraden for både EU-forordninger og -direktiver; 

 

6. mener, at da Parlamentet ifølge den interinstitutionelle aftale og i lyset af dets relevante 

kontrolfunktioner med hensyn til Kommissionen som fastlagt i artikel 14 i TEU er 

medansvarligt for at sikre gennemførelse og håndhævelse af EU's lovgivning, bør det 

automatisk underrettes om alle indledte EU-pilotprocedurer og traktatbrudsprocedurer og 

gives tilstrækkelig adgang til dokumenter vedrørende disse to typer procedurer, navnlig 

når de udspringer af andragender, samtidig med at den fortrolighed sikres, der er 

nødvendig for en vellykket håndtering af sager; 

 

7. minder om, at Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet, og at gennemførelse 

og håndhævelse af EU-retten er kernen i dette princip; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke indsatsen mod for sen gennemførelse og til at sikre korrekt 

og rettidig gennemførelse af direktiver og fuld overholdelse af EU-retten; forpligter sig 

hvad det angår til at fremme et tættere samarbejde og styrke forbindelserne med de 

nationale parlamenter i lovgivningsprocessen, navnlig ved at hjælpe dem i forbindelse 

med vedtagelse af lovgivning, der gennemfører EU-lovgivningen korrekt; understreger 

endvidere betydningen af undersøgelsesmissioner, der er baseret på andragender og 

foretages til medlemsstaterne med det formål at forbedre undersøgelsen af andragernes 

påstande, som et vigtigt redskab for Parlamentet til ikke kun at indsamle oplysninger om, 
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hvorvidt EU-retten er overholdt til fulde i en konkret situation, men også som et 

enestående middel til at komme tættere på borgerne og vise, at deres bekymringer tages 

alvorligt; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at tage behørigt hensyn til 

Parlamentets rapporter om undersøgelsesrejser og beslutninger baseret på andragender; 

understreger, at der er behov for opfølgende foranstaltninger til at afhjælpe disse 

specifikke tilfælde af mangler i anvendelsen og gennemførelsen af EU-retten i 

medlemsstaterne; 

 

8. foreslår, at repræsentanter fra medlemsstaterne er mere til stede ved drøftelser af 

andragender i Udvalget for Andragender; 

 

9. glæder sig over fremlæggelsen i rapporten af Kommissionens reviderede strategi for tilsyn 

med anvendelsen af EU-retten, da denne politik er skitseret i meddelelsen fra 2016 med 

titlen "Bedre resultater gennem bedre anvendelse", og tager dens indhold til efterretning; 

udtrykker bekymring over, at Kommissionen agter at tilskynde andragerne til at klage på 

nationalt plan i tilfælde, hvor klagen ikke rejser mere principielle spørgsmål, ikke rejser 

systemiske spørgsmål og kan løses tilfredsstillende ved brug af andre ordninger på EU-

plan eller på nationalt plan; udtrykker bekymring over, at ovennævnte rationale bag 

Kommissionens håndhævelsespolitik vil kunne skuffe borgere, som sætter deres lid til EU, 

når det drejer sig om beskyttelse af deres rettigheder, og til Kommissionen i særdeleshed 

som traktaternes vogter, jf. artikel 17 i TEU; anmoder Kommissionen om at give 

præciserende oplysninger om dens prioriteter for denne politik og om formuleringen 

"rejser mere principielle spørgsmål"; opfordrer til, at den ovennævnte håndhævelsespolitik 

tages op til fornyet overvejelse, så det sikres, at den på ingen måde skader behandlingen af 

visse sager, hvis effektive løsning bedre kan opnås på EU-plan; noterer sig, at 

Kommissionen har til hensigt kun at indlede en EU-pilotprojektprocedure, hvis det kan 

vise sig at være nyttigt i en sag, og at gå videre med traktatbrudsprocedurer uden at være 

afhængig af EU-pilotprocedurer for således at fremskynde undersøgelser af overtrædelser 

af EU-lovgivningen; er imidlertid bekymret over, at denne tilgang kan føre til ineffektiv 

behandling af klager gennem andragender i tilfælde, hvor tiltag på EU-plan kunne vise sig 

at være mere passende på grund af specifikke nationale forhold eller involverede 

interesser; noterer sig den klart faldende tendens i antallet af EU-pilotprocedurer samme 

år; 

 

10. bemærker den vedvarende og stadig forværrede situation med forsinket gennemførelse af 

direktiver, idet der i 2016 blev registreret 847 nye traktatbrudssager vedrørende forsinket 

gennemførelse, hvilket svarer til en stigning på mere end 60 % i forhold til året før og har 

resulteret i en situation med 868 åbne sager om forsinket gennemførelse ved udgangen af 

2016; udtrykker bekymring for så vidt angår efterlevelse af Domstolens afgørelser; 

bemærker, at 95 traktatbrudssager stadig er åbne, på trods af at Domstolen har afsagt dom 

om medlemsstaternes manglende overholdelse, og bemærker, at kun tre af disse sager er 

indbragt for Domstolen af Kommissionen på grundlag af artikel 260 i TEUF; beklager 

dybt det ubetydelige antal sager, som Kommissionen har indbragt for Domstolen på 

grundlag af artikel 260; forlanger fuldstændig og streng anvendelse af proceduren i artikel 

260, stk. 3, i sager om manglende meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger for at 

sikre en rettidig og effektiv klagemekanisme; anser det for at være af allerstørste 

betydning at sikre fuldstændig og rettidig gennemførelse af Domstolens afgørelser, 

herunder om nødvendigt at gøre fuld brug af bestemmelserne i artikel 279 i TEUF; 

opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport om de fremskridt, der er gjort 
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for så vidt angår medlemsstaternes efterlevelse af Domstolens afgørelser; 

 

11. bemærker det stigende antal klager, der indgives til Kommissionen (3 783), og at der blev 

indledt 986 nye traktatbrudsprocedurer i 2016 oven i de 1 657 allerede verserende 

traktatbrudsprocedurer; beklager dybt de bekymrende aktuelle tendenser i 

medlemsstaternes gennemførelse og det stigende antal situationer, hvor EU-lovgivningen 

anvendes ukorrekt eller slet ikke anvendes, hvilket tyder på, at rettidig og korrekt 

gennemførelse af EU-lovgivningen fortsat er en udfordring; beklager manglen på 

offentligt tilgængelige oplysninger om, hvordan de 3 783 klager, som blev indgivet til 

Kommissionen i 2016, er blevet behandlet, og om traktatbrudsprocedurernes varighed på 

forskellige stadier såvel som i forskellige medlemsstater og på forskellige politikområder; 

efterlyser en mere gennemsigtig gennemførelse af håndhævelsespolitikken; tilskynder 

Kommissionen til at anvende en mere aktiv tilgang i forbindelse med indsamling af 

oplysninger og håndtering af borgernes bekymringer; 

 

12. bemærker, at antallet af klager, der modtages af Kommissionen, nåede et historisk højt 

niveau i 2016, idet det oversteg niveauet i 2014 og fulgte efter det bemærkelsesværdige 

fald i 2015; beklager den kraftige stigning i traktatbrudssager som følge af forsinket 

gennemførelse i medlemsstaterne (på over 50 %); understreger, at miljøområdet stadig er 

blandt de politikområder, der ligger i top, når det drejer sig om åbnede traktatbrudssager, 

og at vandkvalitet, affaldshåndtering, luftkvalitet og biodiversitet er de hyppigste emner;  

 

13. noterer sig det utilfredsstillende niveau for anvendelse af EU-retten blandt 

medlemsstaterne, således som det fremgår af det store antal klager, Kommissionen 

modtager, og den betydelige strøm af andragender, der indgives til Parlamentet; bifalder 

Kommissionens hensigt, som udtrykt i dens meddelelse fra december 2016, om at øge 

anvendelsen af forebyggende værktøjer såsom pakkedrøftelser, 

gennemførelsesretningslinjer, ekspertgrupper og specialiserede netværk, f.eks. SOLVIT-

netværket, og om at støtte kapacitetsopbygning i medlemsstaterne med henblik på at 

håndhæve EU-retten; opfordrer Kommissionen til at anvende disse værktøjer i yderste 

respekt for princippet om god og effektiv forvaltning som fastsat i artikel 298 i TEUF og i 

artikel 41 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder; tilskynder Kommissionen til at 

anvende bestemmelserne i artikel 197 i TEUF til at gennemføre denne fornyede 

håndhævelsespolitik i fuldt partnerskab med medlemsstaterne og EU-institutionerne; 

opfordrer Kommissionen og Rådet til fuldt ud at gennemføre den interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning fra 20161 og den fælles politiske erklæring om forklarende 

dokumenter fra 20112; 

 

14. anbefaler, at der etableres kortere hurtige procedurer for sager om eventuel overtrædelse 

af EU-lovgivning, der skal betragtes som hastesager, og i forbindelse med hvilke det kan 

være nødvendigt for Kommissionen at handle hurtigt; 

 

15. fremhæver betydningen af at beskytte integriteten af EU's retsorden, som omfatter primær 

og sekundær ret og blød lovgivning; opfordrer derfor til rettidig vedtagelse af de 

lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer, der kræves for at gøre den 

europæiske søjle for sociale rettigheder til en realitet for borgerne; understreger, at rettidig 

                                                 
1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 
2 EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14. 
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vedtagelse af lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer er en 

nødvendighed, der anerkendes af både Kommissionen og Parlamentet; 

 

16. bemærker, at ifølge Standard Eurobarometer 86 er fri bevægelighed for EU-borgere – der 

gør det muligt for dem at bo, arbejde, studere og gøre forretninger overalt i EU – EU's 

mest positive resultat, og at et flertal af EU's borgere går ind for en fælles EU-politik på 

områder som f.eks. forsvar, migration og terrorisme; minder om, at hvis sådanne 

politikker skal lykkes, er det af afgørende betydning, at de gennemføres på en rettidig og 

ensartet måde i alle medlemsstater; bemærker med bekymring, at visse medlemsstater ser 

bort fra deres forpligtelser på områderne asyl og migration, navnlig for så vidt angår 

omfordeling af asylansøgere og migranter; understreger, at det er nødvendigt at gøre noget 

ved manglen på solidaritet mellem visse medlemsstater med hensyn til asyl og migration, 

således at alle medlemsstater opfylder deres forpligtelser; 

 

17. bemærker det proaktive arbejde, som Kommissionen har udført vedrørende anvendelsen 

af EU-retten inden for rammerne af pakken om bedre lovgivning, og den støtte, den 

tilbyder medlemsstaterne gennem planer for gennemførelse af nye direktiver; påpeger 

dog, at medlemsstaterne bør leve op til deres ansvar for at håndhæve de regler, de i 

fællesskab har vedtaget, og at de bør undgå en praksis med overregulering i forbindelse 

med gennemførelsen af EU-lovgivning, for at borgerne ikke skal blive forvirrede med 

hensyn til sondringen mellem EU-retten og national ret, og for ikke at give borgerne 

indtryk af, at EU overregulerer; 

 

18. beklager manglerne i Kommissionens tilgang til dyrevelfærd, da den sidder alvorlige 

uoverensstemmelser, som indberettes af et stort antal borgere, der har benyttet sig af deres 

ret til at indgive andragender, overhørig; gentager sin opfordring til, at der iværksættes en 

ny strategi på EU-plan for at lukke alle de eksisterende huller og sikre fuld og reel 

beskyttelse af dyrs velfærd gennem en klar og udtømmende lovramme, der fuldt ud 

opfylder kravene i artikel 13 i TEUF; 

 

19. opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig undersøgelse af andragender, der 

vedrører forskelle i kvaliteten på fødevareprodukter af samme mærke i forskellige 

medlemsstater; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sætte en stopper for urimelig 

handelspraksis og sikre, at alle forbrugere behandles lige; 

 

20. beklager dybt, at retten til sundhed i visse medlemsstater undermineres af store mangler, 

der fortsat truer gennemførelsen og håndhævelsen af EU's miljølovgivning, navnlig når 

det drejer sig om overholdelse af grænseværdierne for luftkvalitet, affaldshåndtering og 

infrastruktur til spildevandsbehandling; 

 

21. påpeger, at forskelsbehandling på grundlag af en medlemsstats officielle sprog i skoler og 

den offentlige administration hindrer den frie bevægelighed som fastsat i artikel 26, stk. 2, 

i TEUF; opfordrer Kommissionen til at undersøge denne overtrædelse af reglerne for det 

indre marked. 
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