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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmärksammar att överenskommelsen mellan EU-institutionerna om 
tillkännagivanden som fastställer förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och 
motsvarande delar i de nationella införlivanderättsakterna (”jämförelsetabeller”) trädde i 
kraft den 1 november 2011 och därför har det inte varit möjligt att utvärdera dess 
genomförande i denna årsrapport.

2. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska komma med en första översyn av 
dessa tillkännagivanden senast den 1 november, vilket utlovades i årsrapporten.

3. Europaparlamentet uttrycker oro över den konstanta ökningen av sent införlivade direktiv 
med tanke på att 763 ärenden om försenat införlivande var under behandling i slutet av 
2011, vilket innebar en ökning med 60 procent jämfört med föregående år.

4. Europaparlamentet välkomnar genomförandet av EU:s pilotplattform som ett sätt att lösa 
befintliga problem och möjliggöra lägliga resolutioner av potentiella överträdelser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta utveckla och förbättra sitt sätt att 
fungera.

5. Europaparlamentet framhåller vikten av transparens avseende överträdelseförfaranden, 
inte minst med tanke på parlamentets möjlighet att kontrollera tillämpningen av 
unionslagstiftningen. 

6. Europaparlamentet påpekar att framställningen är det lämpligaste instrumentet för 
medborgare, organisationer i civilsamhället och företag när de rapporterar om 
överträdelser av EU-lagstiftningen av myndigheter på olika nivåer i medlemsstaterna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att säkra transparensen i pågående 
överträdelseförfaranden genom att informera medborgarna i rätt tid och på ett lämpligt sätt 
om de åtgärder som har vidtagits som svar på deras begäran.

7. Europaparlamentet betonar vikten av god förvaltningspraxis och uppmanar till 
upprättande av ”förfaranderegler” i form av en förordning, med artikel 298 i 
EUF-fördraget som rättslig grund, där de olika delarna av förfarandet vid fördragsbrott 
presenteras..


