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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, at "retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet" blot er en 
kosmetisk anordning, der skal give begrebet "unionsborgerskab" og dermed de i bund og 
grund udemokratiske og ukontrollerede EU-institutioner en falsk demokratisk legitimitet, 
og gør i denne forbindelse gældende, at oplysningskampagner på nationalt plan og på EU-
plan om de områder, som Den Europæiske Union beskæftiger sig med, er uberettiget 
propaganda for en stadig mere upopulær opfattelse af det europæiske projekt;

2. gentager sin tidligere anmodning om, at Udvalget for Andragender får klare oplysninger 
om, på hvilket stadie de overtrædelsesprocedurer, der også er omfattet af åbne 
andragender, befinder sig;

3. opfordrer Kommissionen til at anerkende, at det nuværende antal andragender stiller både 
EU-lovgivningen og gennemførelsen heraf i et dårligt lys;

4. mener, at der i lyset af den aktuelle økonomiske situation og de massive udgifter i 
forbindelse med EU-lovgivning er et presserende behov for en dramatisk beskæring af 
EU-retten, især på beskæftigelsesområdet;

5. understreger, at borgere, virksomheder og andre interessenter forventer en enkel og 
forudsigelig lovgivning; påpeger derfor, at det er nødvendigt at mindske bureaukratiet og 
de administrative byrder, og opfordrer Kommissionen til at identificere de dele af 
lovgivningen, hvor de lovgivningsmæssige omkostninger kan reduceres;

6. bemærker, at medlemsstaterne skulle gennemføre 131 direktiver i 2011; påpeger, at de 
nationale forvaltninger, som allerede er hårdt presset, har stadig vanskeligere ved at følge 
med i forbindelse med gennemførelsen af et stort antal retsakter;  bemærker endvidere, at 
vi skaber ny EU-lovgivning hurtigere, end vi kan læse, forstå eller gennemføre den;

7. anmoder om en detaljeret vurdering af de faktiske fordele og omkostninger ved 
klagemekanismerne;

8. beklager den stædighed og genstridighed, der præger både Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer, f.eks. i sagerne om ejendomsrettigheder i Spanien, hvor 
europæiske borgere fra mange lande i mange år er blevet nægtet grundlæggende 
ejendoms- og aftalerettigheder; dette spørgsmål er blevet rejst gentagne gange i Udvalget 
for Andragender i mindst femten år, men hverken Kommissionen eller den spanske 
regering har grebet effektivt ind eller tilbudt nogen form for erstatning.


