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Ändringsförslag 1
Diana Wallis

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
9 juli 2008 om de nationella domarnas 
roll i det europeiska rättssystemet,

Or.en

Ändringsförslag 2
Diana Wallis

Förslag till resolution
Punkt 2 

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen genom EU-pilotprojektet 
syftar till att öka åtaganden, samarbete och 
partnerskap mellan kommissionen och 
medlemsstaterna* och i nära samarbete 
med medlemsstaterna överväger hur man 
ska hantera tillämpningen av 
Europeiska unionens lagstiftning. 
Parlamentet anser att det således rör sig 
om en form av mellanstatligt samarbete 
som ersätter kommissionens skyldighet 
enligt artikel 17 i EU fördraget att 
”säkerställa tillämpningen av fördragen 
och av de åtgärder som institutionerna 
antar i enlighet med fördragen”.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
kommissionen genom EU-pilotprojektet 
syftar till att öka ”åtaganden, samarbete 
och partnerskap mellan kommissionen och 
medlemsstaterna”1 och i nära samarbete 
med medlemsstaterna överväger hur man 
ska hantera tillämpningen av 
Europeiska unionens lagstiftning. 
Parlamentet anser att detta initiativ 
motsvarar det nya behovet av samarbete 
mellan Europeiska unionens samtliga 
institutioner och tjänar en välfungerande 
unions intressen som efter antagandet av 
Lissabonfördraget fokusar på 
medborgarna.

Or.en

                                               
1 EU Pilot Evaluation Report, s. 2.
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Ändringsförslag 3
Diana Wallis

Förslag till resolution
Punkt 3 

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Å ena sidan framställs det som att 
medborgarna har en nyckelroll i samband 
med att på plats se till att EU-lagstiftningen 
efterlevs*, medan de å andra sidan – i 
EU-pilotprojektet – ännu mer utestängs
från alla påföljande förfaranden. 
Europaparlamentet anser att detta inte 
överensstämmer med de högtidliga 
förklaringarna i fördragen om att 
”besluten ska fattas så öppet och så nära 
medborgarna som möjligt” (artikel 1 i 
EU-fördraget), att ”unionens institutioner 
… [ska] utföra sitt arbete så öppet som 
möjligt” (artikel 15 i EUF-fördraget) och 
att ”unionen … i all sin verksamhet [ska] 
respektera principen om jämlikhet mellan 
sina medborgare, som ska få lika 
uppmärksamhet från unionens 
institutioner” (artikel 9 i EU-fördraget).

3. Å ena sidan framställs det som att 
medborgarna har en nyckelroll i samband 
med att på plats se till att EU-lagstiftningen 
efterlevs1, medan de å andra sidan – i 
EU-pilotprojektet – skulle kunna 
utestängas ännu mer från alla påföljande 
förfaranden. Europaparlamentet anser att 
detta kunde undvikas genom att behandla 
pilotprojektet som en form av 
medlingsalternativ där medborgarna är 
fullt involverade i egenskap av 
initiativtagande klagande, något som 
bättre skulle återspegla fördragets 
målsättningar om att ”besluten ska fattas 
så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt” (artikel 1 i EU-fördraget), att 
”unionens institutioner … [ska] utföra sitt 
arbete så öppet som möjligt” (artikel 15 i 
EUF-fördraget) och att ”unionen … i all 
sin verksamhet [ska] respektera principen 
om jämlikhet mellan sina medborgare, som 
ska få lika uppmärksamhet från unionens 
institutioner” (artikel 9 i EU-fördraget).

Or.en

Ändringsförslag 4
Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen för att göra EU Pilot 
funktionsdugligt har skapat en 

                                               
1 Kommissionens meddelande 2002, s. 5: kommissionen har vid flera tillfällen betonat hur viktiga klagomål från 
enskilda är för att avslöja överträdelser av gemenskapsrätten.
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sekretessbelagd on-line databas1 för 
kommunikation mellan kommissionens 
avdelningar och myndigheterna i 
medlemsstaterna, vilket om något visar att 
medborgarna är utestängda från 
kommunikationen mellan kommissionen 
och medlemsstaterna. Det uppmanar 
kommissionen att ge parlamentet 
meningsfyllt tillträde till denna databas 
för att det ska kunna utöva rollen som 
övervakare av kommissionens fullgörande 
av sina skyldigheter som fördragens 
väktare. 

Or.en

Ändringsförslag 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påpekar att 
medborgarnas aktiva roll i Europeiska 
unionen tydligt fastställs i fördraget om 
Europeiska unionen, med särskild 
hänvisning till det europeiska 
medborgarinitiativet. Parlamentet anser 
att medborgarnas möjlighet att besluta om 
lagstiftning också står i direkt förbindelse 
med deras faktiska och viktiga roll när det 
gäller att säkra korrekt tillämpning och 
överensstämmelse med 
Europeiska unionens lagstiftning och 
insynen och säkerheten i förfarandena i 
samband med detta.

Or.en

                                                                                                                                                  
1 Report from the Commission ”EU Pilot Evaluation Report” COM (2010) 0070, s. 2.
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Ändringsförslag 6
Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet önskar försäkra 
sig om att kommissionen fortsätter att 
framställa uppgifter om alla typer av 
överträdelse, och att dessa uppgifter i sin 
helhet fritt ställs till parlamentets 
förfogande så att det kan utöva sin roll att 
övervaka kommissionens fullgörande av 
sina skyldigheter som fördragens väktare. 
Insamlingen och klassificeringen av dessa 
uppgifter bör stämma överens med de 
tidigare årsrapporterna för att 
parlamentet på ett meningsfullt sätt ska 
kunna utvärdera de framsteg som
kommissionen gjort, oberoende av om 
överträdelserna behandlats via EU Pilot 
eller genom det ursprungliga 
överträdelseförfarandet.

Or.en

Ändringsförslag 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet konstaterar att 
försenad tillämpning och införlivning av 
Europeiska unionens lagstiftning direkt 
inverkar på medborgarnas dagliga liv och 
på utövandet av deras rättigheter.  
Parlamentet påpekar att utebliven 
efterlevnad och tillämpning av EU-rätten 
föranleder höga kostnader och, som en 
följd därav, leder till brist på förtroende 
för EU:s institutioner. 
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Or.en

Ändringsförslag 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påminner om att 
utskottet för rättsliga frågor nyligen 
inrättade en arbetsgrupp om 
EU:s förvaltningsrätt för att undersöka 
huruvida en kodifiering av 
EU:s förvaltningsrätt är möjlig och vad 
ett sådant projekt skulle inbegripa i 
praktiken. Parlamentet anser att denna 
arbetsgrupps slutsatser bör beaktas när en 
europeisk förvaltningskod diskuteras.

Or.en

Ändringsförslag 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionen som fördragens väktare 
spelar en primär roll när det gäller att 
säkerställa den korrekta och lägliga 
tillämpningen av Europeiska unionens 
lagstiftning i medlemsstaterna.   
Parlamentet uppmuntrar kommissionen 
att använda alla sina behörigheter enligt 
fördragen, särskilt de nya bestämmelserna 
i artikel 260 i EUF-fördraget om 
medlemsstaters underlåtenhet att anmäla 
genomförandebestämmelser i anslutning 
till direktiv.

Or.en
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Ändringsförslag 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet noterar med 
särskilt intresse kommissionens åtagande 
att systematiskt utvärdera svar på 
klagomål som lämnas in av en 
medlemsstat. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fästa stor 
uppmärksamhet vid dessa utvärderingar 
och se till att framläggandet av dem 
föregås av en omgående analys av 
ärendet. Det efterlyser ett förtydligande av 
den klagandes roll i denna 
utvärderingsprocess.

Or.en

Ändringsförslag 11
Sebastian Valentin Bodu

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet anser att 
kommissionen, när den inleder ett 
överträdelseförfarande mot en 
medlemsstat, bör utfärda ett meddelande 
som upplyser om att de berörda invånarna 
i medlemsstaten i fråga kan åberopa den 
överträdda akten inför en nationell 
domstol.

Or.en
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Ändringsförslag 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 17 juni 2010 om juridisk 
utbildning på privaträttens område. 
Parlamentet anser att ett stärkande av den 
juridiska utbildningen är av 
utomordentlig betydelse, detta även med 
tanke på handlingsplanen för 
genomförandet av 
Stockholmsprogrammet.

Or.en


