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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. glæder sig over konklusionerne fra Retsudvalgets arbejdsgruppe om EU's forvaltningslov;

2. mener, at borgerne i takt med udviklingen af EU's kompetencer i højere og højere grad 
konfronteres direkte med EU's forvaltning uden altid at have de tilsvarende 
proceduremæssige rettigheder, som de kan håndhæve over for EU;

3. påpeger, at retten til god forvaltning efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse er en af 
borgernes grundlæggende rettigheder, og at administrative "soft law"-procedurer, som kan 
ændres ensidigt af den pågældende institution, ikke i tilstrækkelig grad kan beskytte den
enkeltes ret til god forvaltning;

4. opfordrer Kommissionen til på baggrund af artikel 298 i TEUF at udarbejde en 
forordning, som fastsætter minimumskvalitetsstandarder og proceduremæssige garantier, 
der kan anvendes horisontalt på al EU-forvaltning; opfordrer endvidere til, at denne 
generelle lov begrænses til direkte EU-forvaltning i overensstemmelse med artikel 298 i 
TEUF;

5. opfordrer Kommissionen til at sikre retten til god forvaltning gennem en åben, effektiv og 
uafhængig europæisk forvaltning, hvor der ved retten til god forvaltning, som defineret i 
artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder, forstås enhvers ret til at få sin sag 
behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist;

6. bemærker, at de generelle principper for de fremtidige europæiske administrative 
bestemmelser kunne omfatte lighedsprincippet og princippet om upartiskhed og 
uafhængighed, og at der bør iværksættes bestemmelser med henblik på at sikre 
principperne om rimelighed og berettiget forventning, lovlighed og retssikkerhed samt 
proportionalitet og åbenhed; 

7. mener, at indførelsen af et serviceprincip - dvs. at forvaltningen tilsigter at vejlede og 
hjælpe borgerne og undgår unødvendigt besværlige procedurer, således at såvel borgere 
som tjenestemænd sparer tid og kræfter - ville gavne både borgerne og forvaltningen ved 
at skabe bedre service og øget effektivitet;

8. opfordrer Kommissionen til at indføre en hensigtsmæssig administrativ bestemmelse for 
den procedure, der finder anvendelse i henhold til den gældende forordning (EF) 
nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter, som blev vedtaget på baggrund af artikel 15 i TEUF; mener ligeledes, at der 
burde findes bestemmelser vedrørende proceduren for behandling af personoplysninger i 
henhold til den gældende forordning (EF) nr. 45/2001, hvori der fastsættes bestemmelser 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, 
vedtaget på grundlag af artikel 16 i TEUF;
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9. mener, at der er behov for generelle bestemmelser for at sikre fysiske og juridiske 
personers proceduremæssige rettigheder - såsom retten til at blive informeret og retten til 
at blive hørt - når der træffes beslutning i sager, som de kan betragtes som parter i, og som 
har retsvirkning for den pågældende person eller enhed, og med hensyn til retten til 
adgang til ens egne sagsdokumenter;

10. opfordrer Kommissionen til at indføre en specifik administrativ bestemmelse vedrørende 
overtrædelsesproceduren baseret på artikel 258 i TEUF med henblik på at forhindre 
enhver risiko for magtmisbrug og vilkårlige afgørelser; anmoder om, at Udvalget for 
Andragender modtager klare oplysninger om alle trin i overtrædelsesprocedurer, i 
forbindelse med hvilke der er indgivet et andragende, hvis behandling ikke er afsluttet, 
med henblik på at sikre parlamentarisk kontrol med den grundlæggende ret til at indgive 
andragender til Europa-Parlamentet;

11. bemærker, at der i tjenestemandsvedtægten fastsættes generelle bestemmelser om 
interessekonflikter med hensyn til, hvornår en tjenestemand skal informere sine 
overordnede osv., men disse ville skulle suppleres af bestemmelser vedrørende 
konsekvenser, såsom mulig tilbagetrækning af beslutninger, som er truffet i strid med 
bestemmelserne om interessekonflikter;

12. mener, at EU-borgerne bør kunne forvente en høj grad af gennemsigtighed fra 
Kommissionens side, hvad enten de indgiver en formel klage eller udøver deres ret til at 
indgive andragender i henhold til traktaten.


