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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i sin sammanfattande rapport om 
kontrollen av unionsrättens tillämpning lägger större vikt vid införlivandet än vid den 
faktiska tillämpningen. Kommissionen uppmanas att i vederbörlig ordning erkänna 
framställningarnas roll i samband med kontrollen av den faktiska tillämpningen av 
unionsrätten. Det är mycket vanligt att framställningarna ger en första fingervisning, efter 
införlivandet, om att medlemsstaterna släpar efter med genomförandet av 
lagstiftningsåtgärder.

2. Europaparlamentet välkomnar den gemensamma kontaktpunkt som nyligen inrättats för 
medborgare som söker råd eller vill få sin sak prövad eller som lämnar in klagomål via 
”Dina rättigheter i EU”. Behovet av information och vägledning har ökat kraftigt i och 
med att det mycket omtalade medborgarinitiativet (artikel 11.4 i EU-fördraget) har blivit
ett av de olika instrumenten för medborgardeltagande. Parlamentet vill gärna delta i 
arbetet med att utveckla denna portal, så att den anpassas till parlamentets egna planer på 
att ge medborgarna bättre vägledning.

3. Europaparlamentet anser att EU-medborgarna bör kunna förvänta sig samma öppenhet 
från kommissionen oavsett om de inger ett formellt klagomål eller utövar sin 
framställningsrätt enligt fördraget. Parlamentet begär därför att dess utskott för 
framställningar ges tydlig information om framstegen i de överträdelseförfaranden som 
löper parallellt med oavslutade framställningar. Kommissionen uppmanas dessutom att 
klargöra för utskottet för framställningar och den breda allmänheten hur förfrågningar och 
klagomål hanteras.

4. Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen planerat för 2009 och därefter 
för att se till att medlemsstaterna efterlever EU-lagstiftningen. Parlamentet vill gärna 
involveras i överträdelseförfarandena i de fall där framställningar ännu inte har avslutats, 
t.ex. de fall som rör regionen Kampaniens tillämpning av avfallslagstiftningen och 
Spaniens tillämpning av lagstiftningen om vattenförvaltning.
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