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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. bemærker, at der i Kommissionens sammenfatning vedrørende overvågningen af 
fællesskabsrettens anvendelse lægges mere vægt på gennemførelse end på faktisk 
anvendelse; opfordrer Kommissionen til på behørig vis at anerkende den rolle, som 
andragender spiller i forbindelse med overvågningen af den faktiske anvendelse af 
fællesskabsretten; er af den opfattelse, at andragender meget ofte er de første indikatorer 
for, at en medlemsstat efter gennemførelsen halter bagefter med hensyn til at 
implementere lovgivningsmæssige foranstaltninger;

2. glæder sig over iværksættelsen af den spirende kvikskranke for borgere, som søger 
rådgivning eller regres eller ønsker at indgive en klage gennem "Dine rettigheder i EU"; 
mener, at behovet for oplysning og vejledning er steget eksponentielt med tilføjelsen af 
det bredt offentliggjorte borgerinitiativ (artikel 11, stk. 4, i TEU) til listen over 
instrumenter til fremme af borgernes medbestemmelse; ønsker at deltage i udviklingen af 
denne portal for at sikre sammenhæng med sine egne planer om at garantere bedre 
vejledning for borgerne;

3. mener, at EU-borgere bør kunne forvente den samme grad af gennemsigtighed fra 
Kommissionen, uanset om de indgiver en formel klage eller udøver deres ret til at indgive 
andragender i henhold til traktaten; anmoder derfor om, at Udvalget for Andragender også 
får klare oplysninger om, på hvilket stadie de overtrædelsesprocedurer, som er omfattet af 
et åbent andragende, befinder sig; opfordrer endvidere Kommissionen til at præcisere 
sagsforløbet for behandling af forespørgsler og klager til Udvalget for Andragender og 
den brede offentlighed;

4. støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har planlagt for 2009 og fremover for at 
sikre medlemsstaternes overholdelse af navnlig affaldslovgivningen, og anmoder om at 
blive inddraget i processen i sager, hvor andragender endnu ikke er afsluttet, især dem fra 
Campania.


