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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapport för 2010 om verksamheten i utskottet för framställningar
(2010/2295(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om överläggningarna i utskottet för 
framställningar,

– med beaktande av artiklarna 24 och 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 48 och 202.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A7-…/2011), och av 
följande skäl:

A. Framställningsförfarandet med dess specifika utformning är betydelsefullt eftersom det 
gör det möjligt för det ansvariga utskottet att söka efter och erbjuda lösningar åt 
EU-medborgare som inger framställningar till parlamentet.

B. Det är nödvändigt att öka medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattandeprocess för att 
förstärka processens legitimitet och möjligheterna att utkräva ansvar.

C. EU:s medborgare är direkt företrädda genom Europaparlamentet. Rätten att göra 
framställningar ger dem möjlighet att vända sig till sina företrädare när de anser att deras 
rättigheter har överträtts.

D. De som är medborgare och bosatta i EU påverkas direkt av hur EU-lagstiftningen 
tillämpas. Därför är det medborgarna som bäst kan bedöma lagstiftningens förtjänster och 
brister och påpeka de luckor som det ännu finns gott om. På så sätt kan man säkerställa att 
medlemsstaterna tillämpar EU-lagstiftningen på ett bättre sätt.

E. Europaparlamentet har via sitt utskott för framställningar skyldighet att utreda dessa 
frågor och erbjuda medborgarna bästa möjliga lösningar. För att uppnå detta måste 
samarbetet med kommissionen, Europeiska ombudsmannen, övriga parlamentsutskott, 
EU:s organ, byråer och nätverk samt medlemsstaterna förstärkas.

F. Många medlemsstater är dock fortfarande obenägna att samarbeta aktivt med det 
ansvariga utskottet och underlåter bland annat att delta i utskottets sammanträden eller att 
svara på brev som sänds till dem. Detta tyder på bristande lojalitet i samarbetet med 
institutionen.

G. Många medlemsstater visar dock prov på ett gott samarbete och arbetar tillsammans med 
parlamentet för att försöka besvara de frågor som medborgarna framför genom 
framställningsprocessen.
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H. Kommissionens avdelningar ger ett viktigt bidrag till framställningsförfarandet genom att 
regelbundet göra preliminära utvärderingar av de mottagna framställningarna.

I. Framställningarna är ofta mycket specialiserade och behandlar många olika frågor. Därför 
måste samarbetet med parlamentets övriga utskott förstärkas. De yttranden som utskotten 
utarbetar är oumbärliga för att framställningarna ska kunna behandlas korrekt.

J. Antalet framställningar som togs emot av parlamentet under 2010 var något lägre än under 
2009 (1 655 framställningar jämfört med 1 924, dvs. en minskning med 14 procent).

K. Tack vare det goda samarbetet med parlamentets ansvariga avdelningar under 2010 kunde 
91 klagomål (4,7 procent) som inlämnats av medborgarna avvisas eftersom de inte 
uppfyllde minimivillkoren för att betraktas som framställningar. Därigenom följde man 
rekommendationerna i det årliga betänkandet för 2009 om att inte tillåta framställningar 
som inte uppfyller minimivillkoren. 

L. Antalet otillåtliga framställningar som mottogs 2010 (40 procent) visar att arbetet med att 
ge medborgarna bättre information om befogenheterna hos utskottet för framställningar 
och om de olika EU-institutionernas roll måste fortsätta och förstärkas.

M. Framställningsförfarandet kan betraktas som ett komplement till de övriga verktyg som 
EU-medborgarna har till sitt förfogande, till exempel möjligheten att inlämna klagomål till 
Europeiska ombudsmannen och till kommissionen.

N. Medborgarna har rätt till en snabb och lösningsinriktad upprättelse. Parlamentet har flera 
gånger uppmanat kommissionen att använda sin företrädesrätt som fördragets väktare och 
agera mot de överträdelser av EU-lagstiftningen som framställningarna vittnar om, särskilt 
när överträdelsen har samband med införlivandet av EU-lagstiftning på nationell nivå.

O. Många framställningar handlar fortfarande om problem när EU-lagstiftning på 
miljöområdet och om den inre marknaden ska införlivas och tillämpas. Utskottet för 
framställningar har flera gånger tidigare uppmanat kommissionen att skärpa och 
effektivisera kontrollerna på dessa områden.

P. Kommissionen kan visserligen bara utöva en fullständig kontroll av hur EU-lagstiftningen 
följs efter att de nationella myndigheterna har fattat slutgiltiga beslut. Det är ändå viktigt –
särskilt i miljöärenden – att på ett tidigt stadium kontrollera att lokala, regionala och 
nationella myndigheter korrekt tillämpar alla de krav på lämpliga förfaranden som 
framgår av EU-lagstiftningen, inbegripet försiktighetsprincipen.

Q. Det är viktigt att hindra fler oåterkalleliga förluster av den biologiska mångfalden, särskilt 
inom Natura 2000-områden och att följa upp medlemsstaternas åtagande att säkra skyddet 
av särskilda bevarandeområden enligt habitatdirektivet (92/43/EEG) och fågeldirektivet 
(79/409/EEG).

R. Framställningarna belyser hur EU:s lagstiftning påverkar medborgarnas vardag och 
bekräftar att alla erforderliga åtgärder måste vidtas för att konsolidera de framsteg som 
gjorts för att stärka EU-medborgarnas rättigheter.
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S. I sin tidigare verksamhetsrapport och i sitt yttrande över kommissionens årliga rapport om 
kontroll av unionsrättens tillämpning har utskottet för framställningar begärt att få 
regelbunden information om hur långt de överträdelseförfaranden nått som rör ämnen som 
tagits upp i framställningar.

T. Utskottet för framställningar har utfärdat rekommendationer med anledning av 
utredningsuppdragen i Huelva (Spanien), Kampanien (Italien) och Vorarlberg (Österrike) 
rörande hantering av toxiskt avfall och hushållsavfall samt införlivandet av 
MKB-direktivet med den nationella lagstiftningen.

1. Europaparlamentet förväntar sig att parlamentet och dess utskott för framställningar blir 
nära involverade i utformningen av det nya medborgarinitiativet, så att de uppställda 
målen kan uppnås helt och en ökad insyn i EU:s beslutsfattande kan garanteras. 
Därigenom får medborgarna möjlighet att föreslå förbättringar, ändringar och tillägg till 
EU-lagstiftningen.

2. Europaparlamentet hänvisar till sin lagstiftningsresolution om medborgarinitiativet, det 
nya verktyget för EU-medborgarnas delaktighet.

3. Europaparlamentet påpekar att vissa framställningar inlämnas i kampanjform med över en 
miljon underskrifter, vilket visar betydelsen av parlamentets förbindelser med 
medborgarna. Parlamentet vill dock framhålla att medborgarna måste upplysas om 
skillnaden mellan detta slag av framställningar och det kommande medborgarinitiativet.

4. Europaparlamentet erinrar om att stadgan om de grundläggande rättigheterna blev 
juridiskt bindande i och med att Lissabonfördraget trädde i kraft. Parlamentet understryker 
stadgans betydelse som en ny impuls för EU:s och medlemsstaternas åtgärder inom detta 
område. Parlamentet är övertygat om att stadgan kommer att stärka medborgarnas 
förståelse för och kunskap om de grundläggande rättigheterna.

5. Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande ”Strategi för Europeiska unionens 
konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna” och anser att man 
måste utveckla, främja och förstärka en verklig kultur för mänskliga rättigheter, inte bara 
inom EU:s institutioner utan också i medlemsstaterna, särskilt när dessa tillämpar och 
genomför EU-rätten.

6. Europaparlamentet välkomnar att EU har anslutit sig till den europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och gett Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna befogenhet att granska unionens handlingar.

7. Europaparlamentet gläder sig åt att kommissionen har förklarat 2013 som ”Europeiska 
året för medborgarskap”. Syftet är att ge impulser till debatten om unionsmedborgarskapet 
och att upplysa EU-medborgarna om deras rättigheter.

8. Europaparlamentet välkomnar att en särskild sida på webbplatsen ”Dina rättigheter i EU” 
har inrättats för medborgare som söker information eller vill framföra ett klagomål eller 
överklagande. Parlamentet gläder sig åt de åtgärder som kommissionen har vidtagit för att 
förenkla sådana tjänster till allmänheten som har till syfte att upplysa medborgarna om 
deras rättigheter på EU-nivå och om de möjligheter till överklaganden som står till deras 
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förfogande vid en överträdelse. Parlamentet vill dock påpeka att det behövs mer 
information och insyn från EU-institutionernas sida.

9. Europaparlamentet erinrar om sin resolution om Europeiska ombudsmannens 
verksamhet 2009 och uppmanar ombudsmannen att säkerställa tillgång till information 
och respekt för rätten till god förvaltning. Detta är en oundgänglig förutsättning för att 
medborgarna ska kunna lita på institutionerna.

10. Europaparlamentet framhåller att de framställningar som mottogs under 2010 fortfarande 
är koncentrerade på miljön, de grundläggande rättigheterna, den inre marknaden och 
rättsväsendet. Parlamentet påpekar också att de flesta framställningarna geografiskt sett 
avser en av medlemsstaterna, nämligen Spanien (16 procent), eller EU som helhet 
(16 procent). Därefter kommer framställningar som avser Tyskland, Italien och Rumänien.

11. Europaparlamentet inser betydelsen av det arbete som läggs ned på framställningar som 
gäller skyddet av miljön inom EU. De flesta av framställningarna har samband med 
miljökonsekvensbeskrivningar, naturen, avloppsvatten, förvaltning av vattenkvalitet och 
vattentillgångar, luftkvalitet, buller, avfallshantering och industriutsläpp. 

12. Europaparlamentet delar den oro som många framställare uttrycker när det gäller EU:s 
misslyckande att effektivt tillämpa handlingsplan 2010 för biologisk mångfald. 
Parlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Förslag till en EU-strategi och 
EU-mål för biologisk mångfald efter 2010”.

13. Europaparlamentet anser att det för att säkerställa en korrekt tillämpning av MKB-, SMB-, 
habitat- och fågeldirektiven behövs mer rigorösa normer som grundas på 
rekommendationer från det ansvariga parlamentsutskottet. Utskottet för framställningar 
kommer att samarbeta nära med detta utskott för att garantera att medborgarnas oro 
återspeglas bättre i de framtida miljöåtgärderna.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om vägledning till ett bättre 
införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och 
deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier (KOM (2009)0313). Meddelandet tar upp de problem som ofta framförs i 
framställningarna om införlivandet av detta direktiv i nationell lagstiftning och dess 
tillämpning i medborgarnas dagliga liv. 

15. Europaparlamentet inser den roll som nätverket Solvit spelar genom att det ofta 
identifierar sådana problem vid tillämpning av reglerna för den inre marknaden som 
påtalas i framställningarna. Parlamentet begär att dess utskott för framställningar 
informeras om brister vid tillämpningen av EU-lagstiftningen, så att 
framställningsförfarandet kan ge ett positivt bidrag till en förbättrad lagstiftning.

16. Europaparlamentet inser att kommissionen spelar en viktig roll för arbetet inom utskottet 
för framställningar. Utskottet har ständigt behov av kommissionens specialkunskaper för 
att utvärdera framställningarna, identifiera överträdelser av EU-lagstiftningen och finna 
lösningar. Parlamentet uppskattar kommissionens insatser för att generellt förbättra 
svarstiderna (i genomsnitt fyra månader) när utskottet begär undersökningar, vilket gör att 
de frågor som tas upp av medborgarna kan lösas inom så kort tid som möjligt. 
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17. Europaparlamentet välkomnar att olika kommissionsledamöter som har samarbetat nära 
och effektivt med utskottet för framställningar är närvarande vid utskottets sammanträden. 
På så sätt åstadkoms en viktig kommunikationskanal mellan medborgarna och EU:s 
institutioner.

18. Europaparlamentet beklagar dock att kommissionen hittills inte har hörsammat de 
återkommande uppmaningarna från utskottet för framställningar om att informera 
utskottet om hur överträdelseförfaranden som rör inte avslutade framställningar 
framskrider. Den månatliga publiceringen av kommissionens beslut i 
överträdelseförfaranden enligt artiklarna 258 och 260 i fördraget utgör inte ett tillräckligt 
svar.

19. Europaparlamentet påminner om att framställningarna i många fall avslöjar problem i 
samband med införlivandet och tillämpningen av EU-lagstiftningen. Att inleda ett 
överträdelseförfarande ger inte nödvändigtvis medborgarna några omedelbara lösningar 
på deras problem.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på lämpligt sätt erkänna den roll som 
framställningarna spelar för en effektiv tillämpning av EU-rätten. Framställningarna utgör 
ofta de första tecknen på att medlemsstaterna har halkat efter när det gäller tillämpningen 
av de rättsliga medlen.

21. Europaparlamentet välkomnar att rådet är närvarande vid sammanträdena i utskottet för 
framställningar men beklagar att denna närvaro inte har lett till ett mer aktivt samarbete. 
Detta skulle kunna underlätta lösningen av framställningar där ett samarbete med 
medlemsstaterna är avgörande.

22. Europaparlamentet vill kraftigt understryka att det är av yttersta vikt för arbetet inom 
utskottet för framställningar att ett närmare samarbete med medlemsstaterna kommer till 
stånd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att aktivt medverka när det gäller 
framställningar som avser tillämpning och uppfyllande av EU-lagstiftningen. Parlamentet 
fäster mycket stor vikt vid att företrädare för medlemsstaterna är närvarande vid 
sammanträdena i utskottet för framställningar.

23. Europaparlamentet anser att utskottet för framställningar bör upprätta en mer långtgående 
arbetsgemenskap med motsvarande utskott i medlemsstaternas regionala och nationella 
parlament samt genomföra informationskampanjer med syfte att främja den ömsesidiga 
förståelsen för framställningar som gäller EU-frågor. 

24. Europaparlamentet konstaterar att ett stort antal av framställningarna till parlamentet görs 
i syfte att söka lösningar på frågor som inte faller inom EU:s befogenheter. Som exempel 
kan nämnas verkställigheten av domar som avkunnats av nationella domstolar eller olika 
myndigheters passivitet. Parlamentet tänker råda bot på detta genom att vidarebefordra 
sådana klagomål till ansvariga nationella eller regionala myndigheter.

25. Europaparlamentet understryker kraftfullt behovet av insyn under handläggningen av 
framställningarna, internt genom att ledamöterna får direkt tillgång till 
framställningsfilerna via programmet e-Petition och externt genom att en interaktiv 
webbportal skapas för framställarna. 
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26. Europaparlamentet begär att en interaktiv Internet-portal för framställningar omedelbart 
skapas där medborgarna får information om vad de kan förvänta sig när de gör en 
framställning till Europaparlamentet och om vad parlamentet kan göra. Portalen ska ha 
länkar till andra alternativa möjligheter till upprättelse på både EU-nivå och nationell nivå 
och ge en så detaljerad beskrivning som möjligt av EU:s befogenheter för att motverka 
sammanblandning mellan EU:s och medlemsstaternas befogenheter. 

27. Europaparlamentet uppmanar sina ansvariga administrativa avdelningar att samarbeta 
aktivt med utskottet för framställningar för att komma fram till de lämpligaste 
lösningarna. En portal med de här egenskaperna skulle i hög grad bidra till en bättre 
kommunikation mellan parlamentet och EU-medborgarna och göra det möjligt för 
medborgarna att stödja eller dra tillbaka sitt stöd till en framställning (i enlighet med 
artikel 202 i arbetsordningen).

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet 
från utskottet för framställningar till rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen, 
medlemsstaternas regeringar och parlament, nationella utskott för framställningar och 
ombudsmän eller motsvarande behöriga organ.
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MOTIVERING

Inledning

Syftet med årsrapporten för 2010 är att ge en överblick av verksamheten inom utskottet för 
framställningar, vars verksamhetsplan inte är centrerad kring Europeiska kommissionens 
lagstiftningsprogram. Det är i stället medborgarna själva som fastställer planen genom att 
utöva sin rätt att göra framställningar till Europaparlamentet. 

Årsrapporten ger en klar och fullständig bild av arbetet inom utskottet för framställningar. I 
rapporten presenteras statistik om antalet framställningar som tagits emot, avslutats eller 
behandlats av utskottet, samt statistik med anknytning till de länder som berörs och de 
ärenden som behandlas. Statistiken utgör ett viktigt kvantitativt redskap för att utvärdera 
utskottets arbete. 

Detta arbete kompletteras av andra faktorer, till exempel förbindelserna med andra EU-
institutioner och nationella och regionala myndigheter samt de institutionella förändringar 
som direkt har påverkat utskottets verksamhet. 

Slutligen behandlar rapporten de framsteg som gjorts i samband med genomförandet av 
tidigare rekommendationer som har syftat till att förbättra utskottets arbete.

Rätten att göra framställningar till Europaparlamentet: en hörnsten i det europeiska 
medborgarskapet 

Ikraftträdandet av Lissabonfördraget har bekräftat rätten att göra framställning till parlamentet 
som en av hörnstenarna i EU-medborgarskapet och som en grundläggande rättighet enligt 
artikel 227 i det nya fördraget (tidigare artikel 194). I denna artikel fastslås att varje 
unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en 
medlemsstat ska ha rätt att ensam eller tillsammans med andra medborgare eller personer göra
en framställning till Europaparlamentet i frågor som hör till unionens verksamhetsområden 
och som direkt berör personen.

Följaktligen rör det sig om ett verktyg som ger medborgarna rätt att till Europaparlamentet 
framföra vilka problem EU:s politik och lagstiftning skapar i deras vardag.

Årsstatistiken visar att huvuddelen av medborgarna vänder sig till parlamentet för att söka 
dess stöd i frågor som har att göra med miljön, de grundläggande rättigheterna, rättsväsendet 
eller den inre marknaden. Andra försöker göra sina röster hörda genom att lägga fram förslag 
om hur EU:s politik ska utvecklas, och slutligen vänder sig några till Europaparlamentet för 
att klaga över beslut som fattats av nationella myndigheter och framföra invändningar mot 
domar som avkunnats av nationella domstolar. Men de flesta påtalar brister i samband med 
tillämpningen av EU-lagstiftningen, antingen på grund av felaktigt införlivande, underlåtenhet 
att tillämpa EU:s regelverk eller brott mot regelverket.

Enligt statistiken tog Europaparlamentet emot 1 655 framställningar under 2010, vilket 
innebär en minskning med 14 procent jämfört med de 1 924 framställningar som kom in 
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under 2009. Man kan konstatera att det rör sig om ett trendbrott efter de senaste årens 
konstanta ökning av antalet inkomna framställningar. 

Statistisk analys av de framställningar som togs emot under 2010 jämfört med dem som 
togs emot under 2009

Beslut om tillåtlighet Antal 
fram-
ställningar

% Antal 
fram-
ställningar

%

2009 2010
Tillåtliga framställningar 688 45,9 576 46,9
Otillåtliga 812 54,1 653 53,1
Tillåtliga och avslutade 420 Ej till-

lämpligt
396 Ej till-

lämpligt
Framställning vidarebefordrad till 
kommissionen för yttrande

655 Ej till-
lämpligt

562 Ej till-
lämpligt

Framställning vidarebefordrad till
andra organ för yttrande

33 Ej till-
lämpligt

25 Ej till-
lämpligt

Framställning vidarebefordrad till 
andra organ för kännedom

207 Ej till-
lämpligt

181 Ej till-
lämpligt

Ej angivet 4 Ej till-
lämpligt

30 Ej till-
lämpligt

Det bör påpekas att granskningen av omkring 63,3 procent av de framställningar som togs 
emot under 2010, det vill säga 1049 stycken, avslutades på ett tidigt stadium av förfarandet, 
antingen på grund av att de förklarades otillåtliga eller på grund av att de kunde avslutas 
direkt efter att framställarna hade fått information kring de ärenden som de hade tagit upp, 
eller genom att de vidarebefordrades till andra utskott inom parlamentet eftersom de föll inom 
deras ansvarsområde. Även i detta avseende var statistiken för 2010 jämförbar med 2009 års 
siffror, vilket framgår av uppgifterna nedan.

2009

Tillåtlighet Antal 
framställningar Procent

Tillåtliga 
framställningar 1 062 56,3

Otillåtliga 818 43,4

Ej angivet 6 0,3
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2010

Tillåtlighet
Antal 
framställ-
ningar

Procent

Tillåtliga 
framställningar 972 58.7

Otillåtliga 653 39.5

Ej angivet 30 1.8

Jämfört med 2009 noterades vissa förändringar när det gäller vilka länder som 
framställningarna avser. För 2010 ligger Spanien på första plats, före EU i sin helhet 
som inte längre innehar förstaplatsen, följt av Tyskland, Italien, Rumänien, Grekland, 
Förenade kungariket och Polen.

Luxemburg ligger åter sist i tabellen, efter Slovenien och Lettland, precis som förra 
året. 

2009

Berört land
Antal 
framställ-
ningar

%

Europeiska 
unionen 403 18,6

Tyskland 298 13,8
Spanien 279 12,9
Italien 176 8,1
Rumänien 143 6,6
Polen 100 4,6
Övriga 764 35,3

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010

Berört land
Antal 
framställ-
ningar

%

Spanien 288 15,7
Europeiska 
unionen 285 15,6

Tyskland 273 14,9
Italien 182 9,9
Rumänien 102 5,6
Grekland 71 3,9
Förenade 
kungariket 67 3,7

Polen 66 3,6
Övriga 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of  Germany

European Union
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Som tidigare nämnts var även detta år miljön det största problemområdet för 
framställarna. Antalet framställningar på området har ökat i antal och procent, följt av 
grundläggande rättigheter, den inre marknaden och rättsväsendet. Det bör påpekas att 
antalet framställningar som avser återlämnande av egendom har minskat påtagligt 
jämfört med tidigare år.

2009

Ämnen 
Antal 
framställ-
ningar

Procent

Miljö 228 9,7

Grundläggande 
rättigheter 164 7,0

Rättsväsen 159 6,8

Inre marknaden 142 6,0
Egendom och 
återställande 133 5,6

Sysselsättning 105 4,5

Hälsa 104 4,4

Transport 101 4,3

Sociala frågor 93 4,0
Utbildning och 
kultur 82 3,5

Övriga 1,043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

2010

Ämnen 
Antal 
framställ-
ningar

Procent

Miljö 245 12,2
Grundläggande 
rättigheter 152 7,6

Inre marknaden 131 6,5

Rättsväsen 125 6,2

Transport 101 5,0

Hälsa 83 4,1

Sociala frågor 76 3,8

Utbildning och 
kultur 72 3,6

Egendom och 
återställande 70 3,5

Sysselsättning 62 3,1

Övriga 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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Några smärre förändringar märks också om man delar in antalet framställningar efter 
språk: under 2010, på samma sätt som under 2009, fortsätter tyska och engelska att 
vara de två språk som används mest av framställarna, med spanska och italienska på 
tredje och fjärde plats, även om andelen och antalet har ökat. Maltesiska, estniska och
slovenska kommer sist.

2009

Språk Antal 
framställningar Procent

Tyska 548 28,5

Engelska 343 17,8

Spanska 237 12,3

Italienska 203 10,6

Polska 116 6,0

Rumänska 110 5,7

Franska 107 5,6

Övriga 260 13,5

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Språk Antal 
framställningar Procent

Tyska 430 26,0

Engelska 295 17,8

Spanska 261 15,8

Italienska 198 12,0

Franska 100 6,0

Polska 86 5,2

Rumänska 72 4,4

Grekiska 58 3,5

Övriga 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English
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Indelat efter nationalitet fortsätter tyskarna att vara de mest aktiva framställarna, följt 
av spanjorerna och italienarna, precis som 2009. Rumänska, polska och brittiska 
framställare kommer härnäst. På de sista platserna finns medborgare i Estland, 
Slovenien och Slovakien som tillsammans endast skickade in tio framställningar 
under 2010.

2009
Framställaren 
medborgare i

Antal 
framställn
ingar

Procent

Tyskland 496 25,8
Spanien 237 12,3
Italien 219 11,4
Rumänien 150 7,8
Polen 131 6,8
Förenade 
kungariket 121 6,3

Frankrike 79 4,1
Grekland 78 4,1
Övriga 414 21,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Framställaren 
medborgare i

Antal 
framställn
ingar

Procent

Tyskland 409 24,7
Spanien 261 15,7
Italien 214 12,9
Rumänien 101 6,1
Polen 94 5,6
Förenade 
kungariket

90 5,4

Frankrike 78 4,7
Grekland 68 4,1
Övriga 400 20,5

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany
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När det gäller framställningarnas format fortsätter trenden från 2009. Framställarna 
använder allt oftare formuläret på Internet i stället för att skriva traditionella brev 
(63,2 procent av de framställningar som togs emot under 2010 skickades med e-post, 
jämfört med 62,6 procent under 2009).

2009
Framställ-
ningens 
format

Antal 
framställningar %

E-post 1 204 62,6

Brev 720 37,4
37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Framställ-
ningens 
format

Antal 
framställningar %

E-post 1046 63,2

Brev 609 36,8
36,80%

63,20%

Letter

e-mail



PE462.845v03-00 16/20 PR\866499SV.doc

SV

När det gäller handläggningen av framställningarna bör det framhållas att de allra 
flesta av de tillåtliga framställningarna, 70,8 procent, avslutas under sitt första år och 
att bara ett marginellt antal fortfarande är oavslutade efter fyra år. Oavslutade 
framställningar beror oftast på rättsliga förfaranden som inletts i medlemsstaterna, 
överträdelseförfaranden vid domstolen eller framställningar från ledamöterna.

Behandlingen av framställningar
Budgetår Ej avslutande Avslutade
2010 453 27,4 1172 70,8
2009 270 14 % 1654 86 %
2008 195 10,3 % 1691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1305 99,9 %

När man analyserar statistiken över framställningarna ser man att de flesta av de 
otillåtliga framställningarna avvisas på grund av att framställarna fortfarande blandar 
samman medlemsstaternas och EU:s befogenheter. De blandar också samman 
befogenheterna hos EU:s institutioner med Europarådet och Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter. Detta visar att man bör fördubbla insatserna för bättre 
information till medborgarna om vad rätten att göra framställningar egentligen 
innebär och vad de kan uppnå genom att göra en framställning till parlamentet.

En utväg som bör prövas är att förbättra webbsidan för framställningar på både 
Europeiska unionens portal och Europaparlamentets egen portal. På så sätt skulle de 
medborgare som gör framställningar online få tillgång till all information som behövs 
rörande parlamentets befogenheter, förfarandet för utvärdering av framställningar, 
arbetet inom utskottet för framställningar och möjligheten att få en snabbare lösning 
om man använder sig av de andra verktyg som finns tillgängliga på både EU-nivå och 
nationell nivå (Solvit, EU Pilot, ECC-Net, Europeiska ombudsmannen, nationella 
ombudsmän eller nationella parlamentsutskott för framställningar).

Den här rapporten vill betona det behov som uppmärksammats i tidigare rapporter, 
nämligen att medborgarna bör ha tillgång en samlad kontaktpunkt på EU-nivå som 
vägleder dem när de söker upprättelse för påstådda kränkningar av deras rättigheter. 
Detta är fortfarande ett mycket viktigt mål. Kommissionens initiativ att omorganisera 
de formella och informella besvärsmekanismerna på sidan ”Dina rättigheter i EU” på 
webbplatsen www.europa.eu kan därför vara ett mycket viktigt steg i denna riktning.
Men det behövs en ännu tydligare åtskillnad mellan formella (klagomål till 
Europeiska kommissionen, framställningar till parlamentet, klagomål till Europeiska 
ombudsmannen) och informella mekanismer (Solvit, ECC-Net, FIN-Net m fl.). 
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Medborgarna måste få veta var de kan hitta den typ av information som de söker. Vi 
välkomnar de insatser som kommissionen gjort på detta område genom att förbättra 
den tillgänglighet, information och hjälp som erbjuds på portalen ”Ditt Europa” när 
det gäller medborgarnas rättigheter. Det måste emellertid framhållas att 
Europaparlamentet inte har gjort samma framsteg i detta avseende. På parlamentets 
startsida finns det inte längre någon länk till webbplatsen för utskottet för 
framställningar, utan den syns först på undersidan ”Parlamentet och du”. 
Medborgarna måste leta efter vart de ska skicka sin framställning, och det är inte att 
rekommendera när man vill främja smidiga förbindelser med medborgarna. Denna 
förändring på parlamentets portal kan kanske förklara att antalet framställningar som 
registrerades under 2010 minskade med 14 procent jämfört med 2009, eftersom 
utskottet för framställningar har blivit mindre synligt på Internet än under tidigare år.

Förbindelser med Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är fortfarande den naturliga partnern för utskottet för 
framställningar vid behandlingen av framställningarna, eftersom kommissionen är 
ansvarig för att övervaka att EU-lagstiftningen genomförs och följs. Arbetsrelationen 
mellan de båda institutionerna är allmänt sett bra. Men kommissionens 
handläggningstid vid en begäran om undersökning måste bli kortare (för närvarande 
är den i genomsnitt fyra månader). Kommissionen måste dessutom informera 
utskottet för framställningar om hur långt de överträdelseförfaranden som har ett 
direkt samband med framställningar har kommit.

Utskottet anser att det är mycket viktigt för ett bra samarbete mellan institutionerna att 
man vidtar åtgärder som gör det möjligt för kommissionen att informera utskottet för 
framställningar om allt nytt som framkommer i samband med överträdelser som rör 
framställningar.

Det bör framhållas att kommissionens vice ordförande Maros Sefcovic, med ansvar 
för interinstitutionella förbindelser och administration, den 29 september 2010 
besökte utskottet och lade fram kommissionens förslag om ett europeiskt 
medborgarinitiativ för ledamöterna, samt att vice ordföranden, Viviane Reding, den 
25 oktober 2010 utfrågades om medborgarskap och barns rättigheter. 

Förbindelser med rådet

Utskottet för framställningar välkomnar att rådet är närvarande vid utskottets 
sammanträden men beklagar att denna närvaro inte har lett till ett mer aktivt 
samarbete. Det skulle kunna underlätta lösningen av framställningar där ett samarbete 
med medlemsstaterna är avgörande.

Förbindelser med Europeiska ombudsmannen – ombudsmannens deltagande.

Utskottets ledamöter anser att Europeiska ombudsmannen, 
Nikiforos P. Diamandouros, under den tidsperiod som rapporten omfattar har utövat 
sitt ämbete på ett aktivt och balanserat sätt, både när det gäller att undersöka och 
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handlägga klagomål, att verkställa och slutföra undersökningar och att upprätthålla 
konstruktiva förbindelser med Europeiska unionens institutioner och organ samt att 
uppmuntra medborgarna att utnyttja sina rättigheter gentemot dessa institutioner och 
organ. 

Utskottet gläds även åt sina utmärkta förbindelser med ombudsmannen inom ramen 
för det interinstitutionella samarbetet. Ombudsmannen har flera gånger framträtt inför 
Europaparlamentets utskott för framställningar. Den 4 maj 2010 lade han fram sin 
verksamhetsberättelse för 2009 inför utskottet för framställningar. Han besökte 
utskottet i samband med förslaget till rekommendation till kommissionen om 
klagomål 676/2008/RT, och den 29 september gällde hans besök översynen av 
förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens handlingar. 

Undersökningsuppdrag under 2010

 Undersökningsbesök i Huelva (Spanien) den 16–18 februari 2010 med anledning 
av framställningarna nr 631/2007, nr 1458/2007 och nr 1682/2008 angående 
föroreningen av havsvikarna i Huelva.
Utskottet rekommenderade i första hand de behöriga nationella myndigheterna 
och de kommunala och regionala myndigheterna att återuppta kommunikationen 
med varandra samt att skapa en varaktig dialog med medborgarna och 
återupprätta förtroendet. Berörda myndigheter och företag bör underlätta 
inspektioner på plats vid anläggningarna för avfallshantering. Ledamöterna anser 
att det så snart som möjligt bör utföras en mer detaljerad studie som särskilt 
avser de personer som arbetar inom den lokala industrin. Det vore även lämpligt 
att genomföra och offentliggöra en särskild konsekvensbedömning av 
föroreningen av marken och vattnet, inbegripet flodbäddarna och 
avrinningsområdet, som skulle kunna användas som ett instrument för 
avfallshantering. I vilket fall som helst bör hela området saneras så att regionen 
kan fortsätta att uppfylla all gällande EU-lagstiftning. Man bör även upprätta ett 
specifikt mål för återinvesteringar i området i syfte att skapa hållbara 
arbetstillfällen och omskola nuvarande och tidigare anställda vid 
anläggningarna.

 Undersökningsuppdrag i den italienska regionen Kampanien den 28–30 april 2010 
med anledning av framställning nr 683/2005 och ytterligare 15 rörande 
avfallshantering. 
Utskottet lämnade följande rekommendationer: ”En generalplan för integrerad 
avfallshantering måste utarbetas. Riktlinjerna för hantering av hushållsavfall 
2010–2013 bör omvandlas till en konkret och detaljerad handlingsplan med 
målsättningar på både kort och lång sikt. Planen för avfallshantering bör omfatta 
sanering av de förorenade områdena och därutöver tillhandahålla utbildning, 
information och hjälpmedel till förmån för lokala myndigheter och andra 
organisationer. Planen bör vara förenlig med och komplettera en nationell 
strategi för avfallshantering. Medborgarna måste få delta och bli hörda. 
Förtroendet måste återupprättas. Ansvaret för att utforma och genomföra en 
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sammanhållen avfallscykel vilar på de italienska myndigheterna. Utskottet för 
framställningar uppmanar emellertid Europeiska kommissionen att noggrant följa 
upp och stödja Italiens insatser för att följa EU-lagstiftningen.” 

 Undersökningsuppdrag i Mellau och Damüls, Vorarlberg (Österrike) mellan 
den 29 september och den 1 oktober 2010 med anledning av framställning 
0672/2007 om fyra nya skidliftar i samband med sammankopplingen av 
skidanläggningarna.
Utskottet lämnade följande rekommendationer: ”Utskottet uppmanar Europeiska 
kommissionen att uttala sig om införlivandet av MKB-direktivet i Österrikes 
lagstiftning, om huruvida projektet har delats upp för att undvika en 
miljökonsekvensbedömning och om och i vilken omfattning det är godtagbart att 
dela upp ett projekt på grundval av tid, placering och lagstiftning, samt att 
förklara vad EU-rätten och EU:s rättspraxis föreskriver beträffande 
kompenserande åtgärder och på vilket sätt detta har införlivats i Österrikes 
lagstiftning.”

Viktiga ämnen under 2010

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 blev stadgan om 
de grundläggande rättigheterna juridiskt bindande. I ljuset av de inlämnade 
framställningarna kan det sägas att dessa rättigheter utgör det näst viktigaste av de 
ämnen som tas upp i framställningarna. Det bör dock sägas att införlivandet av 
stadgan i EU:s primärrätt grundas på subsidiaritetsprincipen, vilket innebär att det är 
medlemsstaterna som ska garantera att principerna i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna följs. Detta skapar nya ansvarsförhållanden för de institutioner som ska 
fatta och verkställa beslut, samt för medlemsstaterna när det gäller att tillämpa 
EU-lagstiftningen på nationell nivå, när nu stadgans bestämmelser måste tillämpas 
direkt av domstolarna på EU-nivå och nationell nivå.

Utskottet vill på ett så utförligt sätt som möjligt definiera hur stadgan ska tillämpas 
och har beslutat att anordna en utfrågning av sakkunniga på området under 2011.

Under 2010 lade kommissionen fram sitt förslag till förordning om 
medborgarinitiativet för Europaparlamentet och rådet. Utskottet för framställningar 
lämnade ett yttrande till det betänkande om förslaget som utskottet för konstitutionella 
frågor hade utarbetat. Utskottet tror att det europeiska medborgarinitiativet kommer 
att omvandlas till ett nytt verktyg för att föra upp vissa frågor på dagordningen för de 
politiska debatterna, genom att det är ett nytt verktyg för deltagandedemokratin i hela 
EU. Dess viktigaste syfte är att vara ett medium för medborgarna där de kan göra sig 
hörda och lägga fram ett antal frågor av intresse inför EU:s institutioner. Ett annat 
syfte med det europeiska medborgarskapsinitiativet är att främja gränsöverskridande 
debatter. Utskottet anser att Europaparlamentet kan bidra till att uppnå dessa mål 
genom att på alla sätt stödja medborgarinitiativen, särskilt genom att anordna 
offentliga samråd. Utskottet för framställningar vill stödja denna process med hjälp av 
sin omfattande erfarenhet av förbindelser med medborgarna.
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Slutsatser

Kommissionen har förklarat 2013 som ”Europeiska året för medborgarskap”. Syftet är 
att ge impulser till debatten om EU-medborgarskapet och att upplysa 
EU-medborgarna om deras rättigheter. Utskottet för framställningar vill ansluta sig till 
detta initiativ och erbjuda medborgarna en direkt koppling till institutionerna för att 
garantera att deras konkreta problem uppmärksammas.


