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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. understreger retsstatsprincippets grundlæggende betydning for legitimiteten af enhver 
form for demokratisk styreform og for, at borgerne fuldt og helt kan nyde deres 
lovfæstede rettigheder; 

2. påpeger, at borgere og civilsamfundsorganisationer fortsat hovedsageligt anvender 
mekanismen for andragender til at indberette og påklage medlemsstaternes forskellige 
myndighedsniveauers manglende overholdelse af EU-lovgivningen; understreger i lyset 
heraf Udvalget for Andragenders afgørende rolle som bindeled mellem borgerne, 
Parlamentet og Kommissionen;

3. glæder sig over den 28. årsrapports afsnit om andragender, som Parlamentet har 
efterspurgt, hvori Kommissionen giver en analyse af de nyligt modtagne andragender; 
glæder sig over Kommissionens melding om, at "andragender til Europa-Parlamentet førte 
til traktatbrudssager" på en række områder; understreger, at andragender, som ikke 
vedrører overtrædelser, giver Europa-Parlamentet og Kommissionen værdifulde 
oplysninger om borgernes bekymringer;

4. fremhæver det betydelige antal andragender om spørgsmål vedrørende miljølovgivningen, 
og især om bestemmelserne om affaldshåndtering; minder om, at formanden i forbindelse 
med Kommissionens konference om gennemførelsen af EU-miljølovgivningen afholdt 
den 15. juni 2011 understregede den hyppige mangel på grundige miljøvurderinger, 
tilsidesættelse af offentlige høringer og diverse andre mangler i driften af 
affaldsforvaltningssystemer;

5. bemærker, at selv om Kommissionen med rette understreger, at "ansvaret for at sikre en 
korrekt anvendelse af EU-retten i første række påhviler medlemsstaternes administrationer 
og domstole", anfører EU's borgere og indbyggere jævnligt i deres andragender, at de 
støder på reelle hindringer, når de forsøger at søge oprejsning ved de nationale domstole 
og myndigheder; understreger derfor, at de europæiske institutioner også har en primær 
forpligtelse til at undersøge medlemsstaternes foranstaltninger inden for 
anvendelsesområdet for håndhævelses- og tvistbilæggelsesmekanismer;

6. glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens konklusion om, at instrumenterne til 
problemløsning skal styrkes; mener desuden, at Kommissionen bør svare bekræftende på 
spørgsmålet "om der til det nuværende system af retsmidler bør tilføjes yderligere 
mekanismer for at styrke håndhævelsen af EU-retten";

7. påpeger, at mange andragender henviser til chartret om grundlæggende rettigheder og 
påberåber sig værdierne i EU-traktaterne, hvilket vidner om en potentielt stor kløft mellem 
værdierne i EU's primærret og de værdier, som medlemsstaterne følger;

8. understreger, at borgerne ved indgivelse af et andragende til Europa-Parlamentet forventer 
at blive beskyttet af chartrets bestemmelser, uanset hvilken medlemsstat de bor i, og 
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uanset om EU-lovgivningen gennemføres eller ej; er i denne forbindelse fortsat bekymret 
over, at borgere føler sig vildledt med hensyn til chartrets egentlige anvendelsesområde; 
mener derfor, at det er vigtigt at forklare subsidiaritetsprincippet grundigt og præcisere 
chartrets anvendelsesområde fra Parlamentets perspektiv;

9. understreger endvidere, at borgerne ligeledes føler sig vildledt med hensyn til anvendelse 
af fællesskabsretten i tilfælde af forsinket gennemførelse; påpeger den sørgelige 
virkelighed, at borgere, der ikke kan benytte sig af en gældende fællesskabsret, fordi den 
endnu ikke er blevet gennemført af den pågældende medlemsstat, ingen klagemuligheder 
har;

10. tilslutter sig Europa-Parlamentets Juridiske Tjenestes synspunkt om, at EU's 
aktivitetsområder med hensyn til andragenders antagelse er bredere end dets kompetencer; 
understreger, at denne opfattelse bør udgøre grundlaget for, hvordan andragender 
behandles af Parlamentet og Kommissionen;

11. glæder sig over, at der lægges vægt på en effektiv forvaltning af overtrædelsessager 
gennem udvikling og evaluering af nye værktøjer, såsom EU Pilot og CHAP (Challenge 
Handshake Authentication Protocol), styrkelse af forebyggende foranstaltninger og 
muligheden for på et tidligere tidspunkt at anmode om økonomiske sanktioner mod 
medlemsstater i tilfælde af forsinket gennemførelse af direktiver;

12. bemærker især det opmuntrende antal medlemsstater, som deltager i projektet EU Pilot 
(18 ved udgangen af 2010), og det store antal sager, der blev afsluttet, efter at 
medlemsstatens svar blev accepteret (81 % af sagerne); glæder sig over vedtagelsen af den 
første Evalueringsrapport for EU Pilot i marts 2010 og opfordrer indtrængende til, at 
fremtidige evalueringsrapporter vedtages rettidigt med henblik på løbende at kunne 
vurdere denne nye mekanismes effektive virkning og håndhævelseskapacitet;

13. understreger, at borgerne generelt fortsat er udvidende om overtrædelsesprocedurerne, 
hvilket kommer til udtryk ved, at mange andragender vedrører forhold, som allerede 
undersøges;

14. påpeger endvidere, at andragere lejlighedsvis protesterer over, at 
overtrædelsesprocedurerne ikke behandler de specifikke spørgsmål, der rejses i deres 
andragender;

15. bemærker med glæde, at i 88 % af de henlagte overtrædelsessager i 2010 "nåede sagen 
ikke til Domstolen, fordi medlemsstaterne løste de juridiske problemer, som 
Kommissionen havde påpeget, inden det blev nødvendigt at iværksætte første trin af 
traktatbrudsproceduren"; finder det imidlertid vigtigt fortsat at overvåge medlemsstaternes 
foranstaltninger nøje, da visse andragender påpeger, at problemet varer ved, selv om sagen 
er blevet afsluttet (se eksempelvis andragende 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 
1060/2010 og 0947/2011);

16. mener, at indførelsen af finansielle korrektioner er et vigtigt håndhævelsesredskab for 
Kommissionen i de tilfælde, hvor EU-støtten bruges på specifikke områder; bemærker 
ikke desto mindre, at borgerne ligeledes er uvidende om de foranstaltninger, der muligvis 
skal træffes eller er blevet truffet i denne henseende, hvilket fremgår af de talrige 
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andragender, der vedrører EU-medfinansierede projekter;

17. glæder sig over Kommissionens indsats for at fremme forebyggende foranstaltninger; 
støtter navnlig oplysningsinitiativer, der fokuserer på borgernes inddragelse i anvendelsen 
af EU-retten, og bemærker, at sådanne initiativer i høj grad vil styrke andragerne og øge 
effektiviteten i Udvalget for Andragender;

18. støtter Kommissionens strategi for "smart regulering", som sigter mod at integrere 
kontrollen med anvendelsen af EU-retten i hele lovgivningsprocessen, hvilket udvalget ser 
som en vigtig forebyggende foranstaltning; påpeger i denne forbindelse, at Udvalget for 
Andragender i høj grad kan bidrage til denne indsats i partnerskab med Kommissionen;

19. understreger, at der generelt skal gøres en større indsats for at øge gennemsigtigheden og 
gensidigheden i kommunikation mellem Parlamentet og Kommissionen; bemærker, at 
eksempelvis adgangen til oplysninger om klager, overtrædelsessager og andre 
håndhævelsesmekanismer kunne øges uden at sætte formålet med undersøgelserne over 
styr, og at en mere tungtvejende offentlig interesse meget vel kan retfærdiggøre adgangen 
til disse oplysninger, navnlig når der er risiko for menneskers sundhed og uoprettelige 
skader på miljøet;

20. opfordrer i den forbindelse indtrængende til, at der gøres væsentlige og konkrete 
fremskridt i retning af en fuld gennemførelse af den reviderede rammeaftale om 
forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen med henblik på at styrke 
bestemmelserne om oplysninger og samarbejde;


