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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att ”rätten att göra en framställning till parlamentet” inte är 
något mer än ett kosmetiskt inslag avsett att ge en falsk bild av demokratisk legitimitet för 
det europeiska medborgarskapet och på så vis även för EU-institutionerna, som i grunden 
är odemokratiska och verkar utan ansvarsskyldighet. Parlamentet konstaterar i samband 
med detta att informationskampanjer som genomförs på nationell nivå och EU-nivå om 
Europeiska unionens verksamhetsområden utgör oförsvarlig propaganda för en alltmer 
impopulär syn på det europeiska projektet.

2. Europaparlamentet begär därför på nytt att utskottet för framställningar ges tydlig 
information om de framsteg i överträdelseförfaranden som är av relevans även för 
oavslutade framställningar.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna att den nuvarande mängden 
inkommande framställningar ställer både unionslagstiftningen och dess genomförande i en 
ofördelaktig dager.

4. Europaparlamentet anser, mot bakgrund av den rådande ekonomiska situationen och de 
mycket stora kostnader som unionslagstiftning medför, att det finns ett akut behov att 
radikalt begränsa unionens regelverk, särskilt på sysselsättningsområdet.

5. Europaparlamentet betonar att medborgare, företag och andra berörda parter förväntar sig 
ett enkelt och förutsägbart regelverk. Det är därför viktigt att minska de byråkratiska och 
administrativa bördorna. Kommissionen uppmanas att ange de lagar där 
regleringskostnaderna kan minskas.

6. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna under 2011 ålades att införliva 
131 direktiv, och påpekar att de redan pressade nationella förvaltningarna får allt svårare 
att hinna med införlivandet av ett stort antal lagar. Vi utarbetar ny unionslagstiftning 
snabbare än vi kan läsa, förstå och genomföra den.

7. Europaparlamentet begär en ingående, faktabaserad kostnadsnyttoanalys av 
mekanismerna för klagomål.

8. Europaparlamentet beklagar hur hårdnackat och motsträvigt både kommissionen och 
medlemsstaternas regeringar agerat, t.ex. i fallet med spansk äganderätt, där 
unionsmedborgare från ett antal länder under många år nekats grundläggande rättigheter 
på områdena äganderätt och avtalsrätt. Denna fråga har under åtminstone de senaste 
femton åren tagits upp vid upprepade tillfällen i utskottet för framställningar. Ändå har 
varken kommissionen eller Spaniens regering vidtagit effektiva åtgärder eller erbjudit 
någon form av gottgörelse.


