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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at unionsborgerskabet i henhold til artikel 20 i TEUF, ud over at tildele de 
deri nævnte rettigheder med hensyn til retten til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område, valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet og 
ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor borgerne har bopæl, retten til konsulær 
beskyttelse i andre medlemsstater, hvis det er nødvendigt, og retten til at indgive 
andragender og til at henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand på et af 
traktaternes sprog, også har omfattende konsekvenser og giver rettigheder på området 
for demokratisk deltagelse, jf. blandt andre retsgrundlag artikel 11 i TEU og 24 i TEUF 
og kapitel V i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

2. mener, at EU-institutionerne bør øge indsatsen for at gøre håndhævelsen af 
unionsborgernes valgrettigheder mere effektiv med henblik på effektivt at løse 
problemet med faldende valgdeltagelse; understreger, at valglovgivningen i mange 
medlemsstater fortsat er kompleks eller diskriminerende og lejlighedsvis lægger store 
byrder i vejen for udøvelsen af stemmeretten eller direkte forhindrer den, navnlig i 
tilfælde af at unionsborgerne har udøvet deres ret til fri bevægelighed, hvilket skønnes 
at gælde for 15 mio. mennesker; opfordrer Kommissionen til at følge op på fratagelsen 
af valgretten for unionsborgere, der bor i en anden medlemsstat, og til at foreslå 
konkrete foranstaltninger til beskyttelse af deres politiske rettigheder; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at opfordre medlemsstaterne til aktivt at opretholde 
bedste praksis, som hjælper EU-borgerne med at stemme ved og stille op til valg til 
Europa-Parlamentet i henhold til artikel 22, stk. 2, i TEUF, herunder offentliggørelse af 
valglovgivningen mindst et år før EU-valget, bekæmpelse af falske nyheder og alle 
former for populistisk retorik og fremme af uddannelse og mediepluralisme; mener, at 
offentlige og private medier bør udsende parlamentsmedlemmers synspunkter på en 
måde, der sikrer objektivitet og pluralisme; 

3. minder om, at EU-Domstolen har bidraget til den gradvise udvikling af begrebet 
unionsborgerskab i en sådan grad, at visse aspekter har opnået en relativ selvstændighed 
set gennem EU's forfatningsmæssige rammer; minder om, at artikel 20 i TEUF er til 
hinder for nationale foranstaltninger, der har den virkning, at unionsborgere reelt 
fratages den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved 
deres status som unionsborgere1;

4. minder om, at der ved udpegelsen af Kommissionens formand i henhold til artikel 17 i 
TEU skal tages højde for valget til Europa-Parlamentet; fremhæver dette forholds 
politiske betydning og symbolik med hensyn til unionsborgerskabet og mener, at Det 
Europæiske Råd bør foreslå den næste formand for Kommissionen blandt de 
spidskandidater, der overordnet set kan opnå mest støtte inden for de forskellige grupper 
i Europa-Parlamentet;

5. er overbevist om, at princippet om ikkediskrimination er en hjørnesten i 

                                               
1 Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. marts 2011, Gerardo Ruiz Zambrano mod Office national de l'emploi 
(ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
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unionsborgerskabet og både et generelt princip og en grundlæggende værdi i EU-retten i 
henhold til artikel 2 i TEU; understreger navnlig, at artikel 10 i TEUF forbyder 
diskrimination på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering ved udformningen og gennemførelsen af politikker og 
aktiviteter; minder om, at artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder også 
forbyder forskelsbehandling på dette grundlag samt på grund af genetiske anlæg, sprog, 
religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, formueforhold eller fødsel; minder om, at racelighedsdirektivet 
(2000/43/EF)2 indførte forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af race eller 
etnicitet på beskæftigelsesområdet; minder om, at direktivet om ligebehandling af 
kvinder og mænd med hensyn til varer og tjenesteydelser (2004/113/EF)3 og 
ligestillingsdirektivet (2006/54/EF)4 kun garanterer ligebehandling i forbindelse med 
social sikring; beklager, at direktivet stadig ikke er ved at blive gennemført mere end ti 
år efter gennemførelsesfristen;

6. beklager, at direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling, der gennemfører 
princippet om ligebehandling uden for arbejdsmarkedet og udvider beskyttelsen mod 
forskelsbehandling med en horisontal tilgang, ti år efter offentliggørelsen af 
Kommissionens forslag stadig er blokeret af Rådet; mener, at de kommende 
rådsformandsskaber bør tilstræbe at afgive en holdning til direktivet inden mandatets 
udløb;

7. henviser endnu en gang til resultatet af den offentlige høring, som Udvalget for 
Andragender afholdt i juni 2017 om genoprettelse af borgernes tillid til det europæiske 
projekt ("Restoring Citizens’ Trust and Confidence in the European Project"), der bl.a. 
understregede behovet for at gøre EU's beslutningsproces og EU-institutionerne mere 
åbne og gennemsigtige for alle unionsborgere; mener, at borgernes direkte deltagelse og 
fuld gennemsigtighed på alle niveauer af EU's beslutningsprocesser er afgørende for at 
fremme borgernes demokratiske rettigheder og modvirke det demokratiske underskud 
på EU-plan; insisterer på, at EU ved på troværdig vis at gå forrest i bekæmpelsen af 
korruption tager et afgørende skridt, ikke kun med hensyn til at sikre en god forvaltning 
i alle medlemsstater og beskytte skatteydernes almene interesser, men også med hensyn 
til at styrke sit image som sådant i unionsborgernes øjne; mener, at EU bør fremstå som 
et eksempel ved at anvende de højeste standarder for at forhindre interessekonflikter, 
også med hensyn til udpegningen til relevante poster i EU-institutioner og -agenturer; 
beklager nylige episoder med "svingdøre" for så vidt angår kommissærer, som 
underminerer offentlighedens opfattelse EU;

8. minder om, at det med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af EU-retten i 
medlemsstaterne med hensyn til alle de unionsborgerskabsrettigheder, der følger af 
traktaterne, navnlig retten til fri bevægelighed, påhviler Kommissionen fuldt ud at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 258-260 i TEUF som traktaternes vogter; 

                                               
2 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset 
race eller etnisk oprindelse, EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
3 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, EUT L 373 af 21.12.2004, 
s. 37.
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, EUT L 204 af 
26.7.2006, s. 23.
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opfordrer indtrængende Kommissionen til at anvende alle de værktøjer og mekanismer, 
den har til rådighed, med henblik herpå; understreger betydningen af at gøre Unionens 
beslutningstagnings- og håndhævelsesaktiviteter mere effektive og synlige for at sikre, 
at EU-borgernes opfattelse af EU bygger på et mere informeret grundlag;

9. henviser til sin beslutning af 12. december 2017 om 2017-rapporten om 
unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske 
forandringer5, som bl.a. understreger, at disse rettigheder og pligter som nedfældet i 
traktaten ikke ubegrundet kan begrænses af medlemsstaterne; understreger, at en 
vellykket udøvelse af unionsborgerskabsrettigheder forudsætter, at alle rettigheder og 
friheder, der er nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder, respekteres af 
medlemsstaterne;

10. opfordrer alle EU-institutioner til at bekæmpe fænomenet "skyd skylden på Bruxelles", 
hvor medlemsstaterne giver EU ansvaret for beslutninger, de selv har taget som 
medlemmer af Rådet; opfordrer Rådet til at udvise større gennemsigtighed med hensyn 
til beslutningsprocesserne;

11. opfordrer til integration af kønsaspektet og et kønsperspektiv i alle evaluerings- og 
vurderingsprocedurer i forbindelse med aktuelle lovgivningstekster og fremtidige 
forslag vedrørende unionsborgerskab;

12. minder om bidraget fra politiske partier på europæisk plan "til at skabe en europæisk 
politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje" (artikel 10, stk. 4, 
i TEU); opfordrer derfor til, at unionsborgerne får mulighed for at ansøge direkte om 
medlemskab i politiske partier på europæisk plan;

13. finder, at unionsborgeres udøvelse af valgrettigheder på kommunalt plan i henhold til 
artikel 22, stk. 1, i TEUF er afgørende forbundet med retten til fri bevægelighed og 
unionsborgerskabet; fastholder, at deltagelsesdemokratiet på EU-plan vil blive gjort 
mere effektivt, ved at der vedtages en virkelig demokratisk regeringsførelse, effektiv 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder, borgernes direkte engagement i EU's 
beslutningsproces og medtagelse af unionsborgernes prioriteter i EU's politiske 
dagsorden; mener, at deltagerbaserede værktøjer og værktøjer vedrørende direkte 
demokrati skal styrkes for også at øge borgernes politiske engagement i 
lokalsamfundene og nationalt; opfordrer i den forbindelse indtrængende Kommissionen 
til at fremme bedste praksis, også med henblik på at arbejde for en større valgdeltagelse 
ved kommunal- og lokalvalg i hele Unionen, navnlig gennem uddannelse, 
bevidstgørelse om betydningen af lokale valg, oplysninger om EU-borgernes rettigheder
på dette område og direkte fremme af deltagelsen i sådanne valg; anerkender, at den 
nuværende situation, hvor borgere i nogle medlemsstater mister deres ret til at stemme 
ved nationale valg i deres oprindelsesland og samtidig ikke har ret til at stemme ved de 
nationale valg i deres opholdsland, skal afhjælpes; fastholder, at denne fratagelse af 
valgretten for unionsborgere er uforenelig med borgernes traktatmæssige ret til fuldt ud 
af at deltage i Unionens demokratiske liv;

14. minder om, at retten til at indgive andragender i henhold til artikel 227 i TEUF udgør en 
formel kanal for borgerne til at kommunikere direkte med EU-institutionerne, henvise 

                                               
5 EUT C 369 af 11.10.2018, s. 11.
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til mangler og uoverensstemmelser i forbindelse med EU-retten med hensyn til målet 
om at sikre, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder beskyttes fuldt ud, og gøre 
opmærksom på en ukorrekt anvendelse eller gennemførelse af EU-retten fra de 
nationale myndigheders side; bemærker, at borgerne i hele Unionen ganske vist er 
opmærksomme på retten til at indgive andragender, men at EU-institutionerne stadig 
ikke er effektive nok med hensyn til at tackle og løse de problemer, som de bliver gjort 
opmærksom på af borgerne via andragender; opfordrer EU-institutionerne til at vedtage 
en effektiv strategi, der skal sikre fuld beskyttelse af borgernes grundlæggende 
rettigheder og forbedre samarbejdsbestræbelserne med nationale, regionale og lokale 
myndigheder, navnlig inden for de politikområder, hvor der er flest andragender, dvs. 
miljø, grundlæggende rettigheder (navnlig stemmeret og børns rettigheder), fri 
bevægelighed for personer, sociale anliggender og beskæftigelse, diskrimination og 
indvandring;

15. understreger, at retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet er et 
grundlæggende element i unionsborgerskabet; gentager, at enhver unionsborger samt 
enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat i henhold 
til artikel 227 i TEUF og artikel 44 i chartret om grundlæggende rettigheder er berettiget 
til at indgive andragender; minder om den vigtige forbindelse mellem proceduren for 
andragender og Kommissionens overvågnings- og håndhævelsesaktiviteter i henhold til 
artikel 258-260 i TEUF; opfordrer alle EU-institutioner og medlemsstaterne til at 
fremme formidling af information og uddannelse vedrørende retten til at indgive 
andragender blandt alle EU-borgere som et redskab til at fremme deltagelsesdemokrati 
og øge aktivt medborgerskab; understreger, at det er vigtigt med fuld adgang til EU-
institutionerne og indholdet i deres politikker, også ved brug af digitale hjælpemidler og 
for personer med handicap;

16. understreger vigtigheden af, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk 
person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til i henhold til artikel 24 og 
228 i TEUF at indgive klager til Den Europæiske Ombudsmand over tilfælde af fejl 
eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af  EU-institutionerne, 
navnlig med hensyn til retten til aktindsigt i offentlige dokumenter; opfordrer til større 
bevidstgørelse af alle EU-borgere om denne ret, både fra EU-institutionernes og 
medlemsstaternes side; bemærker, at adgang for borgerne til en åben, effektiv og 
uafhængig EU-forvaltning fortsat er afgørende for en effektiv udøvelse af denne ret i 
overensstemmelse med artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder; gør 
opmærksom på artikel 1 i TEU, hvori det hedder, at beslutningerne skal træffes så tæt 
på borgerne som muligt; minder om det afgørende bidrag, som Den Europæiske 
Ombudsmand yder for at øge den overordnede gennemsigtighed og åbenhed i EU's 
beslutnings- og lovgivningsprocesser og derved støtte unionsborgernes aktive deltagelse 
heri og øge deres tillid; tilslutter sig i denne forbindelse fuldt ud Ombudsmandens 
henstillinger i den strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de 
lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske 
Union;

17. foreslår en revision af forordning 1049/20016 om aktindsigt for at styrke denne rettighed 

                                               
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.



AD\1169853DA.docx 7/11 PE623.689v02-00

DA

for unionsborgerne og civilsamfundet;

18. er af den faste overbevisning, at gennemsigtighed er et grundlæggende element ved 
retsstatsprincippet, og at respekten for dette princip i hele lovgivningsprocessen 
påvirker en effektiv udøvelse af stemmeretten og retten til stille op til valg samt en 
række andre rettigheder såsom ytringsfriheden og herunder navnlig talefriheden og 
retten til at modtage information; mener desuden, at sikring af et aktivt europæisk 
medborgerskab forudsætter, at der er plads til offentlig kontrol, gennemgang og 
evaluering af processen og mulighed for at anfægte resultatet; understreger, at dette ville 
bidrage til en gradvis tilvænning til lovgivningsprocessens basisbegreber og fremme 
aspekterne af deltagelse i EU's demokratiske liv;

19. mener, at flersprogethed i institutionerne og i deres interaktion med borgere er et 
væsentligt aspekt af styrkelsen af begrebet unionsborgerskab; opfordrer til, at der gøres 
en større indsats for i videst muligt omfang at sikre tilgængeligheden af officielle 
dokumenter ud over på de tre arbejdssprog;

20. tilskynder medlemsstaterne til at lægge større vægt på politisk undervisning i EU-
anliggender, bl.a. i unionsborgernes rettigheder, i deres skolers læseplaner og tilpasse 
lærernes uddannelse tilsvarende;

21. noterer sig forbindelsen mellem unionsborgerskabsrettighederne og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder; understreger, at retten til at færdes og arbejde frit i Unionen 
kun kan styrkes gennem yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger, der sikrer lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse 
og inklusion i hele EU; opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger 
til at fremme gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder; opfordrer 
medlemsstaterne til fuldstændig og effektivt at gennemføre forordning (EF) nr. 
987/20097 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale sikringsordninger for at sikre retten til at overføre sociale 
rettigheder (herunder statslige pensioner, sygeforsikring, arbejdsløshedsunderstøttelse 
og familieydelser);

22. understreger behovet for at opgive spareforanstaltninger og vedtage effektive og 
konsekvente politikker på EU-plan for at garantere fuld beskæftigelse og passende 
social beskyttelse, de højeste uddannelsesniveauer og det højeste niveau af beskyttelse 
af menneskers sundhed og af miljøet;

23. beklager, at nogle medlemsstater for tiden står uden for dele af traktaterne, hvilket 
underminerer og skaber de facto-forskelle i borgernes rettigheder, som skulle være lige i 
henhold til traktaterne;

24. er af den opfattelse, at revisionen af de retlige rammer for det europæiske borgerinitiativ 
giver mulighed for at øge borgernes deltagelse i EU's politiske beslutningsproces ved at 
gøre instrumentet mindre bureaukratisk og mere tilgængeligt og mere effektivt; 
understreger, at Unionen skal tilvejebringe ressourcer til tilstrækkelig infrastruktur og 
støtte til gennemførelsen af hele processen med det europæiske borgerinitiativ; minder 
om, at borgerinitiativer fortjener tilstrækkelig opmærksomhed fra EU's institutioner som 

                                               
7 EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.
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fremhævet i EU-Domstolens seneste retspraksis (sag T-646/13, Minority SafePack - one 
million signatures for diversity in Europe mod Kommissionen); understreger behovet 
for at udvikle mere omfattende regler og bedre praksisser for så vidt angår den politiske 
og juridiske opfølgning af vellykkede europæiske borgerinitiativer.

25. anerkender, at brexit vil være første gang, unionsborgere har fået frataget deres 
unionsborgerskab og de dermed forbundne rettigheder, privilegier og former for 
beskyttelse; minder om, at når først unionsborgerskab er blevet tildelt, skal det sikres, at 
de, der har udnyttet dets fordele, ikke efterlades i retlig uvished, når det fjernes, navnlig 
når dette sker mod deres egen vilje, som man har set det i forbindelse med Det Forenede 
Kongeriges udtrædelse af EU; opfordrer til at sikre borgernes rettigheder i en særskilt 
aftale uden om de igangværende forhandlinger om brexit og at fjerne dem fra den 
politiske proces og sikre deres beskyttelse selv i et scenarie uden en aftale; overvejer 
muligheden for et livslangt unionsborgerskab eller en form for associeret borgerskab for 
dem, der har fået frataget deres unionsborgerskab;

26. mener, at SOLVIT-tjenesten bør integreres yderligere og med henblik på at blive mere 
effektiv tillægges supplerende beføjelser til at behandle spørgsmål vedrørende retten til 
fri bevægelighed, herunder retten til indrejse samt spørgsmål om bopæl og 
forskelsbehandling, inden der benyttes retsmidler eller administrative midler, for at 
spare borgerne for tid og nødvendigheden af at gå rettens vej og reagere rettidigt på 
deres problemer;

27. mener, at programmer for unionsborgerskaber som f.eks. "Erasmus+" eller "Europa for 
borgerne" sammen med andre initiativer, der sigter mod fremme af deltagelse i EU's 
demokratiske liv, f.eks. crowdsourcing, er afgørende elementer, der skal fornys og 
fremmes inden for den kommende flerårige finansielle ramme;

28. mener, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er indarbejdet 
i Lissabontraktaten som det vigtigste stykke lovgivning, såvel symbolsk som med 
hensyn til indhold, der danner ramme for unionsborgerskabet; beklager, at dens artikel 
51, kombineret med en tilbagevendende restriktiv fortolkning deraf, ofte medfører 
ugyldig anvendelse;

29. mener, at der, på trods af de europæiske institutioners indsats, stadig mangler 
bevidsthed om rettigheder i mange medlemsstater, hvilket har vist sig at være den mest 
fremherskende hindring for, at man kan drage fuld fordel af de rettigheder, der 
udspringer af EU-borgernes status;

30. understreger, at den samling af rettigheder og forpligtelser, der udspringer af 
unionsborgerskabet, ikke kan begrænses uberettiget;

31. opfordrer medlemsstaterne til at oplyse EU-borgerne bedre om deres rettigheder og 
pligter og til at gøre det nemmere at få ret til, at disse rettigheder respekteres på lige vis 
i både oprindelseslandet og en hvilken som helst anden medlemsstat;

32. minder om, at Lissabontraktaten fastsætter proceduren for sin egen revision, jf. artikel 
48 i TEU; understreger, at dette er et værdifuldt redskab med henblik på at fremme 
unionsborgerskabets muligheder yderligere; bemærker, at der er gået ti år siden sidste 
revision af traktaten, en af de længste perioder uden en revision i de seneste årtier; 
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mener, at brexit udgør en klar begrundelse og en enestående udløsende faktor for at 
iværksætte en ny revisionsproces; foreslår, at der iværksættes et nyt EU-konvent til 
dette formål;
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