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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 

– infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från arbetsgruppen för Europeiska unionens 
förvaltningsprocesslag vid utskottet för rättsliga frågor.

2. Europaparlamentet anser att medborgarna, i takt med att Europeiska unionens behörighet 
utvecklas, konfronteras allt mer direkt med unionens administration, men att de inte alltid 
har de motsvarande processuella rättigheterna för att göra sin sak gällande.

3. Europaparlamentet påpekar att, efter Lissabonfördragets ikraftträdande, rätten till god 
förvaltning är en av medborgarnas grundläggande rättigheter och att de ”icke-bindande” 
förvaltningsprocesserna, som kan ändras ensidigt av den berörda institutionen, inte ger 
individens rätt till god förvaltning ett tillräckligt skydd.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en förordning, baserad på artikel 
298 FEUF, som föreskriver lägsta kvalitetsstandarder och processrättsliga skyddsregler 
som skulle gälla för all europeisk administration. Denna allmänna lag skulle begränsas till 
direkt EU-administration, i enlighet med artikel 298 FEUF.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera rätten till god förvaltning 
genom en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration, med rätten till god 
förvaltning, enligt definitionen i artikel 41 i EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, sedd som alla människors rätt till att få sina angelägenheter behandlade 
opartiskt, rättvist och inom rimlig tid.

6. Europaparlamentet konstaterar att de allmänna principerna i den framtida förordningen 
om europeisk administration skulle kunna inkludera jämlikhetsprincipen och principerna 
om opartiskhet och oberoende, samtidigt som man bör vidta åtgärder för att garantera 
rättvisa och berättigade förväntningar, lagenlighet och rättssäkerhet samt proportionalitets-
och öppenhetsprinciperna. 

7. Europaparlamentet anser att införandet av serviceprincipen, dvs. att administrationen ska 
vägleda och hjälpa medborgarna och undvika besvärliga och onödiga förfaranden, vilket 
således sparar tid och arbete för både medborgare och tjänstemän, skulle gynna både 
medborgare och administrationen genom förbättrad service och ökad effektivitet.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en lämplig administrativ 
bestämmelse för det förfarande som gäller enligt den nuvarande förordningen (EG) 
nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till EU-institutionernas handlingar, på grundval av 
artikel 15 FEUF. Likaså bör det finnas bestämmelser om det förfarande som gäller för 
behandlingen av personuppgifter enligt nuvarande förordning (EG) nr 45/2001 om skydd 
för enskilda vid behandling av personuppgifter, på grundval av artikel 16 FEUF.
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9. Europaparlamentet anser att det krävs allmänna regler för att garantera fysiska eller 
juridiska personers processuella rättigheter, såsom rätten att bli informerad och rätten att 
höras, när ett beslut fattas i en angelägenhet som de kan anses vara part i och som innebär 
rättsliga följder för den person eller enhet som berörs, och med avseende på rätten till 
tillgång till sina egna handlingar.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en särskild administrativ 
bestämmelse för det överträdelseförfarande som baseras på 258 FEUF, för att förhindra 
allt eventuellt maktmissbruk och eventuella godtyckliga beslut. Parlamentet ber därför om 
att utskottet för framställningar ska förses med tydlig information om de olika skedena i 
de överträdelseförfaranden som omfattas av en öppen framställning för att säkerställa 
parlamentarisk kontroll av den grundläggande rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet.

11. Europaparlamentet noterar att tjänsteföreskrifterna fastställer allmänna regler om 
intressekonflikter när det rör sig om en tjänsteman som måste informera sina överordnade, 
men dessa skulle behöva kompletteras med regler som rör följderna, såsom ett möjligt 
upphävande av beslut som fattats i strid mot reglerna om intressekonflikter.

12. Europaparlamentet anser att EU-medborgarna bör kunna förvänta sig en hög 
öppenhetsnivå från kommissionen, oavsett om de inger ett formellt klagomål eller utövar 
sin framställningsrätt enligt fördraget.


