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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet framhåller att rättsstatsprincipen är en avgörande förutsättning för att 
de olika formerna av demokratisk samhällsstyrning ska vara legitima och för att 
medborgarna ska vara fullständigt förvissade om att de kan utöva sina lagstadgade 
rättigheter. 

2. Europaparlamentet påpekar att medborgarna och det civila samhällets organisationer 
fortsätter att använda framställningsmekanismen i första hand för att rapportera och inge 
klagomål om att nationella myndigheter på olika nivåer överträder EU-rätten. Parlamentet 
framhåller mot bakgrund av detta den viktiga funktion som utskottet för framställningar 
fyller som en effektiv länk mellan medborgarna, parlamentet och kommissionen.

3. Europaparlamentet välkomnar det särskilda avsnitt om framställningar som inkluderats i 
den tjugoåttonde årsrapporten på begäran av parlamentet, där kommissionen gör en 
klassificering av de nya framställningar som inkommit. Parlamentet välkomnar 
kommissionens upplysning om att framställningarna till Europaparlamentet har bidragit 
till att överträdelseförfaranden inletts på ett flertal områden. Parlamentet betonar att 
framställningarna, även i de fall de inte rör överträdelser, ger parlamentet och 
kommissionen värdefull information om medborgarnas bekymmer.

4. Europaparlamentet betonar det betydande antal framställningar som mottagits när det 
gäller miljölagstiftning, och särskilt i fråga om avfallshantering. Parlamentet erinrar om de 
påpekanden som ordföranden gjorde under kommissionens konferens om genomförandet 
av EU:s miljölagstiftning den 15 juni 2011, nämligen om bristen på grundliga 
miljömässiga konsekvensbedömningar, den bristande hänsynen till offentliga samråd och 
andra brister i driften av avfallshanteringssystemen.

5. Europaparlamentet noterar att kommissionen visserligen har rätt när den betonar att det i 
första hand är medlemsstaternas förvaltningar och rättsliga myndigheter som har ansvaret 
för en korrekt tillämpning av EU-rätten, men att EU:s medborgare och invånare 
regelbundet lämnar in framställningar där de hävdar att de möter verkliga hinder när de 
försöker få möjlighet till rättslig prövning genom nationella domstolar och myndigheter. 
Parlamentet understryker därför att EU-institutionerna också har det huvudsakliga 
ansvaret för att utreda medlemsstaternas åtgärder inom ramen för genomförande- och 
tvistlösningsmekanismer.

6. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens slutsats att 
problemlösningsinstrumenten måste stärkas. Parlamentet anser vidare att kommissionen 
bör svara jakande på frågan om huruvida det nuvarande systemet med i EU-rätten 
förankrade rättsmedel bör kompletteras med ytterligare mekanismer, för att förstärka 
genomdrivandet av EU-rätten.

7. Europaparlamentet påpekar att man i många framställningar hänvisar till stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och åberopar EU-fördragens värderingar, vilket tyder på att 
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det kan finnas stora skillnader mellan de värderingar som är förankrade i EU:s primärrätt 
och de värderingar som medlemsstaterna företräder.

8. Europaparlamentet betonar att medborgarna när de lämnar in en framställning till 
parlamentet förväntar sig att skyddas av bestämmelserna i stadgan, oavsett vilken 
medlemsstat de bor i, och oavsett om EU-rätten tillämpas eller inte. Parlamentet är i detta 
avseende bekymrat över att medborgarna känner sig vilseledda när det gäller stadgans 
faktiska tillämpningsområde, och anser därför att subsidiaritetsprincipen bör förklaras 
grundligt och att stadgans tillämpningsområde ur parlamentets synvinkel bör förtydligas.

9. Europaparlamentet understryker dessutom att medborgarna också känner sig vilseledda 
när det gäller EU-rättens tillämplighet vid försenat införlivande av lagstiftning. 
Parlamentet påvisar den beklämmande omständigheten att medborgare som inte kan 
använda sig av en tillämplig EU-rättsakt, eftersom den ännu inte har införlivats i den 
nationella lagstiftningen av medlemsstaten i fråga, saknar möjligheter att väcka talan.

10. Europaparlamentet stöder den synpunkt som framförts av Europaparlamentets rättstjänst 
när det gäller framställningars tillåtlighet, nämligen att Europeiska unionens 
verksamhetsområden är bredare än dess befogenheter. Parlamentet understryker att denna 
uppfattning bör ligga till grund för hur framställningar hanteras av parlamentet och 
kommissionen.

11. Europaparlamentet välkomnar betoningen av en effektiv handläggning av
överträdelseförfaranden genom vidareutveckling och utvärdering av nya verktyg, t.ex. 
EU Pilot och Chap (Challenge Handshake Authentication Protocol), stärkandet av 
förebyggande åtgärder och möjligheten att i ett tidigare skede av förfarandet kräva 
ekonomiska sanktioner mot medlemsstater vid försenat införlivande av direktiv.

12. Europaparlamentet noterar i synnerhet det uppmuntrande antalet medlemsstater som deltar 
i EU Pilot-projektet (18 stycken i slutet av 2010) och det stora antal ärenden som avslutats
efter att de svar som tillhandahållits av medlemsstaterna bedömts som godtagbara 
(81 procent av fallen). Parlamentet välkomnar antagandet av den första 
utvärderingsrapporten om EU Pilot-projektet i mars 2010, och anser att kommande 
utvärderingsrapporter bör antas i god tid för att man kontinuerligt ska kunna bedöma 
denna nya mekanisms faktiska inverkan och kapacitet när det gäller att kontrollera 
EU-rättens tillämpning.

13. Europaparlamentet betonar att medborgarna i stor utsträckning saknar information om
överträdelseförfarandena, vilket framgår av det betydande antal framställningar som 
inkommer där framställaren hänvisar till omständigheter som redan håller på att utredas.

14. Europaparlamentet påpekar dessutom att framställarna vid vissa tillfällen har invänt mot 
att överträdelseförfarandena i slutändan inte berör de specifika frågor som tagits upp i 
deras framställningar.

15. Europaparlamentet noterar den uppmuntrande uppgiften att 88 procent av alla 
överträdelseförfaranden som avslutades 2010 aldrig nådde domstolen eftersom 
medlemsstaterna vidtog åtgärder för att avhjälpa de rättsliga brister som kommissionen 
påtalat innan det blev nödvändigt att gå vidare till nästa steg i överträdelseförfarandet. 
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Parlamentet anser dock att det är viktigt att man även i fortsättningen noggrant övervakar 
medlemsstaternas åtgärder, eftersom vissa framställare hänvisar till problem som kvarstår 
efter det att ett ärende har avslutats (se t.ex. framställningarna nr 0808/2006, 1322/2007, 
0492/2010, 1060/2010 och 0947/2011).

16. Europaparlamentet anser att kommissionen har tillgång till ett viktigt kontrollverktyg i 
form av finansiella korrigeringar på vissa områden där EU-finansiering förekommer. 
Parlamentet noterar dock att medborgarna återigen saknar information om de åtgärder som 
kan vidtas, eller som hade kunnat vidtas i detta avseende, vilket framgår av de många 
framställningar som hänvisar till projekt som samfinansieras av EU.

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att förstärka de förebyggande 
åtgärderna och stöder särskilt de upplysningsinitiativ som inriktas på medborgarnas 
medverkan i EU-rättens tillämpning. Parlamentet noterar att sådana initiativ skulle bidra 
stort till att öka framställarnas inflytande och göra utskottet för framställningar mer 
effektivt och ändamålsenligt.

18. Europaparlamentet stöder kommissionens upplägg i fråga om smart lagstiftning, där man 
riktar in sig på att integrera frågan om EU-rättens tillämpning i en bredare policycykel, 
vilket utskottet betraktar som en viktig förebyggande åtgärd. Parlamentet påpekar i detta 
avseende att utskottet för framställningar har särskilt goda förutsättningar att bidra till 
dessa insatser i samarbete med kommissionen.

19. Europaparlamentet betonar allmänt att ytterligare insatser måste göras för att öka insynen 
och ömsesidigheten i kommunikationen mellan parlamentet och kommissionen. 
Parlamentet noterar till exempel att man skulle kunna erbjuda bättre tillgång till 
information om klagomål, överträdelsehandlingar och andra kontrollmekanismer utan att 
äventyra utredningarnas syfte, och att ett övervägande allmänintresse mycket väl skulle 
kunna motivera tillgången till denna information, särskilt i fall där folkhälsan och 
irreparabla skador på miljön står på spel. 

20. Europaparlamentet efterlyser i detta avseende betydande och påtagliga framsteg mot ett 
fullständigt genomförande av det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och kommissionen, för att bestämmelserna om information och 
samarbete ska kunna stärkas.


