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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om verksamheten i utskottet för framställningar 2012
(2013/2013(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

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

– med beaktande av artiklarna 24, 227, 228, 258 och 260 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 48 och 202.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A7-.../2013), och av 
följande skäl:

A. Med förbehåll för protokoll 30, fogat till fördraget, blev Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande redan genom Lissabonfördragets1

ikraftträdande. Den restriktiva tolkning av stadgans tillämpningsområde som föreslås av 
kommissionen bör ifrågasättas. I Lissabonfördraget fastställs också den rättsliga grunden 
för EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna samt det europeiska medborgarinitiativet.

B. Under 2012 registrerade utskottet för framställningar 1 984 framställningar, som i många 
av fallen innehöll hänvisningar till områdena grundläggande rättigheter, miljön och den 
inre marknaden.

C. På området grundläggande rättigheter ägnade utskottet under 2012 stor uppmärksamhet åt 
funktionshindrades rättigheter, barns rättigheter , äganderätten, de rättigheter som medför 
fri rörlighet utan något slags diskriminering, skydd av yttrandefriheten och den personliga 
integriteten samt rätten till tillgång till handlingar och information.

D. De framställningar som medborgarna gjort visar på att det fortsätter att förekomma 
diskriminering av medborgare till följd av deras religion eller övertygelse, 
funktionshinder, minoritetstillhörighet eller tillhörighet till en viss etnisk grupp, ålder eller 
sexuell läggning.

E. EU-initiativ mot diskriminering, såsom 2011 års EU-ram för nationella strategier för 
integrering av romer, måste skyndsamt integreras i nationella strategier och fortlöpande 
ses över och övervakas i ljuset av hur den ekonomiska och sociala situationen utvecklas.

F. När det gäller skyddet av miljön kan det hot som föroreningar och miljöförsummelser 
utgör aldrig överdrivas, med tanke på medföljande risker för den biologiska mångfalden 
och ekosystemen, liksom folkhälsorisker. Allt detta är långsiktigt relevant och i många fall 

                                               
1 EUT C 306, 17.12.2007.
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livshotande. Under 2012 ägnade utskottet stor uppmärksamhet åt genomförandet av 
lagstiftning om avfall och vatten och åt bedömningar av den inverkan som olika projekt 
och verksamheter har på miljön och folkhälsan.

G. Trots det interinstitutionella avtalet mellan parlamentet och kommissionen verkar 
kommissionen ovillig att utan dröjsmål tillhandahålla information om vilken typ av 
förhandlingar som förs, och om beslut som fattats, inom ramen för 
överträdelseförfaranden som rör genomförande av miljölagstiftningen. Detta är en stor 
källa till oro med tanke på den irreparabla skada och förstörelse som skulle kunna 
åsamkas våra ekosystem och människors hälsa.

H. 2013 har utsetts till Europaåret för medborgarna, och det är just unionsmedborgarna och 
personer bosatta i EU som – individuellt eller kollektivt – är bäst lämpade att både 
bedöma effektiviteten i unionslagstiftningen såsom den tillämpas och rapportera om 
eventuella kryphål som hindrar ett korrekt genomförande av lagstiftningen och ett 
obegränsat utövande av gällande rättigheter.

I. Av detta skäl ägnade utskottet för framställning under 2012 mycket tid och kraft åt att 
diskutera innebörden av det europeiska medborgarskapet, som har en nära koppling till 
den fria rörligheten i EU. Framställningar har visat på att unionsmedborgarna fortfarande i 
stor utsträckning ställs inför påtagliga hinder när de vill utöva sina gränsöverskridande 
rättigheter, vilket dagligen får direkta konsekvenser för liv och välbefinnande i tusentals 
hushåll.

J. Förfarandet med framställningar kan, och bör, förbli ett komplement till andra 
prövningsmekanismer som medborgarna har att tillgå, såsom ingivande av klagomål till 
kommissionen eller Europeiska ombudsmannen. Särskilt Solvit är ett viktigt verktyg som 
unionsmedborgarna kan använda för att finna snabba lösningar på problem som orsakas 
av offentliga myndigheters bristfälliga tillämpning av inremarknadslagstiftningen. Den 
gemensamma webbportalen ”Hävda dina rättigheter” innehåller viktig information till 
medborgare som vill lämna in klagomål om hur unionslagstiftningen tillämpats.

K. Ett nytt instrument för deltagandedemokrati, det europeiska medborgarinitiativet, trädde 
i kraft den 1 april 2012. Inom ramen för detta instrument registrerades totalt 16 initiativ 
under året. Utskottet för framställningar kommer att spela en framträdande roll när det 
gäller att anordna offentliga utfrågningar för framgångsrika initiativ.

L. Framställning 630/2006, med mer än en miljon underskrifter från unionsmedborgare 
i fråga om Europaparlamentets system med två säten, har lagts på is.

M. Det är uppenbarligen fortfarande så att det råder brist på såväl välstrukturerad och allmänt 
spridd information som medvetenhet bland unionsmedborgarna vad gäller deras 
rättigheter. Detta utgör avgörande hinder när det gäller att utöva ett aktivt 
unionsmedborgarskap.

N. EU:s medborgare och invånare har berättigade förväntningar på att de frågor som de tar 
upp med utskottet för framställningar kan lösas utan onödigt dröjsmål inom 
Europeiska unionens rättsliga ramverk, och framför allt på att utskottsledamöterna 
kommer att försvara framställarens naturliga miljö, hälsa, fria rörlighet, värdighet och 
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grundläggande rättigheter och friheter.

O. Vissa framställningar, såsom en av de äldsta framställningar som ännu inte avslutats, om 
diskriminering av lärare i utländska språk (”lettori”) i Italien, är fortfarande under 
behandling hos kommissionen, parlamentet och de nationella myndigheterna utan att en 
lösning kunnat uppnås, vilket innebär att framställarna fortfarande svävar i ovisshet och 
inte kan skönja någon lösning.

* * *
1. Europaparlamentet noterar att de framställningar som EU-medborgare gjort under 2012 

inriktar sig på påstådda överträdelser av unionslagstiftningen på områdena grundläggande 
rättigheter, miljön, den inre marknaden och äganderätt. Parlamentet anser att dessa 
framställningar klart och tydligt visar att det i många fall och på många ställen 
förekommer ofullständigt införlivande eller bristfällig tillämpning av unionslagstiftningen.
Parlamentet anser därför att unionens regelverk i slutändan inte fullt ut ger de resultat som 
förväntas.

2. Europaparlamentet konstaterar att de grundläggande rättigheterna kvarstår som ett mycket 
viktigt tema i de ingivna framställningarna och att framställarna framför allt tar upp frågor 
som rör funktionshindrades rättigheter, barns rättigheter, äganderätt, rätten till fri rörlighet 
utan något slags diskriminering, skydd av yttrandefriheten och den personliga integriteten, 
föreningsfriheten samt rätten till tillgång till handlingar och information. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att respektera dessa rättigheter i enlighet med fördraget och 
uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för att ålägga medlemsstater som 
inte respekterar ovannämnda rättigheter att minska klyftan mellan nationell lagstiftning 
och unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter.

3. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på den fortsatta diskrimineringen av 
medborgare till följd av deras religion eller övertygelse, funktionshinder, 
minoritetstillhörighet, ålder eller sexuell läggning. Parlamentet varnar särskilt för att den 
romska befolkningen runtom i EU fortsätter att stöta på hinder för integrering.
Kommissionen uppmanas därför att underlätta samarbete mellan regeringar på detta 
område, tillhandahålla adekvat finansiering för genomförandet av nationella strategier för 
integrering av romer och aktivt övervaka huruvida dessa strategier genomförs på ett 
effektivt sätt i medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag i syfte 
att en gång för alla lösa de problem som rör medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av 
personbevis och deras verkan.

5. Europaparlamentet upprepar sina tidigare uppmaningar till medlemsstaterna om att 
garantera den fria rörligheten för alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar, utan 
diskriminering på grund av sexuell läggning eller nationalitet. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till medlemsstaterna att till fullo tillämpa de rättigheter som ges i artiklarna 2 
och 3 i direktiv 2004/38/EG inte bara för makar av olika kön utan också för en registrerad 
partner, medlem av hushållet eller en partner med vilken en EU-medborgare har ett 
vederbörligen styrkt varaktigt förhållande, inklusive parter i samkönade par, på grundval 
av principerna om ömsesidigt erkännande, jämlikhet, icke-diskriminering, värdighet och 
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respekt för privatlivet och familjelivet. I samband med detta uppmanas kommissionen att 
se till att direktivet tillämpas strikt.

6. Europaparlamentet konstaterar att miljön kvarstår som ett viktigt tema i framställningarna 
och att detta visar på att offentliga myndigheter gång efter annan underlåter att se till att 
den biologiska mångfalden och ekosystemen bevaras och att de högsta 
folkhälsostandarderna garanteras. Parlamentet framhåller särskilt de många 
framställningar som gjorts om avfallshantering, vatten och bedömningen av den inverkan 
som olika projekt och verksamheter har på miljön och folkhälsan. Kommissionen 
uppmanas eftertryckligen att stärka ramverket för miljölagstiftningen och framför allt dess 
genomförande. Det är beklagligt att vissa medlemsstater trots sina insatser inte har kunnat 
finna hållbara lösningar på problem med koppling till avfallshantering.

7. Europaparlamentet noterar vidare att EU-medborgarna fortsätter att stöta på hinder inom 
den inre marknaden, framför allt när de vill utöva sin rätt till fri rörlighet som enskilda 
personer, arbetstagare samt leverantörer och konsumenter av varor och tjänster.
Parlamentet framhåller i synnerhet att gränsöverskridande rättsligt samarbete och 
effektiviteten i detta sammanhang kvarstår som ett mycket oroande området. På det stora 
hela skulle ett stärkande av gränsöverskridande samarbete och harmonisering ge 
uppenbara fördelar till förmån för medborgarnas rättigheter och i form av ekonomisk 
stimulans.

8. Europaparlamentet framhåller utskottets insatser för att förmedla många medborgares
önskemål om ett rättsligt EU-ramverk som erbjuder ett bättre djurskydd och andra 
förbättringar med avseende på djurs välbefinnande, även vad gäller husdjur och förvildade 
djur.

9. Europaparlamentet betonar vikten av inrättandet av arbetsgruppen för den spanska 
kustlagen, som ingående har undersökt närbesläktade framställningar och ändringar av 
den lagen. Parlamentet framhåller på nytt vikten av direkt kontakt med Spaniens 
nationella myndigheter i detta avseende och välkomnar ytterligare samarbete för att finna 
en bättre balans mellan äganderätt och miljöskydd.

10. Europaparlamentet välkomnar utskottets slutsatser från undersökningsresan till Berlin 
rörande ungdoms- och familjepolitik, särskilt gränsöverskridande vårdnadsfall.
Parlamentet konstaterar emellertid, baserat på strömmen av inkommande framställningar 
inom detta område, att dessa frågor fortfarande är av relevans samt att utskottet 
uppmärksammats på liknande fall i andra medlemsstater, inte minst Danmark.

11. Europaparlamentet anser att god samhällsstyrning och effektivare prövningsmekanismer 
har ett direkt samband med insyn och tillgång till information.

12. Europaparlamentet framhåller i detta avseende den Eurobarometer-opinionsundersökning 
som visar att bara 36 procent av unionsmedborgarna betraktar sig själva som 
välinformerade om sina rättigheter och att bara 24 procent känner sig välinformerade om 
vad de kan göra i fall deras rättigheter inte respekteras. Parlamentet betonar därför det 
akuta behovet av bättre tillgång till information och en tydligare gränsdragning mellan de 
olika nationella och europeiska institutionernas funktioner, så att framställningar och 
klagomål kan inges till rätt organ.
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13. Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att göra webbportalen ”Hävda dina 
rättigheter” användarvänligare och att öka unionsmedborgarnas medvetenhet om att den 
finns.

14. Europaparlamentet är fast beslutet att inrätta en mer praktisk och synligare webbportal för 
framställningar senast i slutet av 2013, för att underlätta tillgången till förfarandet med 
framställningar och tillhandahålla värdefull information om framställningar och andra 
prövningsmekanismer. Det är viktigt att rätten att göra framställningar synliggörs bättre på 
parlamentets webbplats.

15. Europaparlamentet betonar att utskottet för framställningar – tillsammans med andra 
institutioner, organ och instrument, såsom det europeiska medborgarinitiativet, 
Europeiska ombudsmannen, kommissionen och undersökningskommittéerna – fyller en 
oberoende och tydligt definierad funktion som kontaktpunkt för varje enskild medborgare.
Parlamentet betonar vidare att utskottet för framställningar måste fortsätta att vara en 
referenspunkt för medborgare vilkas rättigheter har kränkts.

16. Europaparlamentet välkomnar det konstruktiva samarbetet mellan utskottet och 
Europeiska ombudsmannen. Parlamentet stöder ombudsmannens verksamhet rörande 
missförhållanden i unionens institutioner, organ och byråer.

17. Europaparlamentet välkomnar de fortsatta samarbetet med kommissionen men betonar 
samtidigt att utskottet förväntar sig att utan fördröjningar hållas välinformerat om 
utvecklingen i samband med överträdelseförfaranden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i lika stor utsträckning beakta framställningar och klagomål när det 
gäller överträdelseförfarandenas funktionssätt. Kommissionen uppmanas dessutom att ge 
utskottet detaljerade redogörelser, inklusive en statistisk analys, för alla klagomål som den 
utreder.

18. Europaparlamentet betonar att tillgång till information som EU:s institutioner förfogar 
över är av primärt intresse för medborgare som vill förstå de politiska och ekonomiska 
överväganden som leder till olika beslut. Parlamentet anser att kommissionen kan ge 
större tillgång till information om utredningar och överträdelseärenden utan att äventyra 
syftet med utredningarna. Det överordnade allmänintresset kan mycket väl motivera att 
handlingar i sådana ärenden ska lämnas ut, särskilt i fall där grundläggande rättigheter, 
människors eller djurs hälsa och skydd mot irreparabla skador på miljön kan stå på spel 
samt där förfaranden pågår avseende diskriminering av en minoritet eller kränkningar av 
den mänskliga värdigheten, förutsatt att skyddet för affärshemligheter och känslig 
information som rör domstolsmål, konkurrensärenden och personalakter garanteras.

19. Europaparlamentet noterar i synnerhet Solvits viktiga bidrag när det gäller att upptäcka 
och lösa problem med koppling till genomförandet av inremarknadslagstiftningen.
Parlamentet anser att detta EU-verktyg bör stärkas genom att man ser till att 
medlemsstaterna ger Solvits nationella centrum tillräckliga personalresurser.

20. Europaparlamentet understryker det som även rättstjänsten bekräftat, nämligen att 
EU-institutionernas verksamhetsområden, såsom de anges i fördraget, är mer omfattande 
än bara summan av de befogenheter som unionen utövar. Kommissionen uppmanas att 
tolka framställningarna i ljuset av denna grundläggande utgångspunkt.
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21. Europaparlamentet beklagar många medlemsstaters försumlighet när det gällt att införliva 
och upprätthålla efterlevnaden av unionslagstiftningen. Detta är ett ständigt problem som 
fortsätter att berättiga utskottets arbete. Parlamentet uppmanar följaktligen med kraft 
medlemsstaterna att införliva och tillämpa unionslagstiftningen i full öppenhet, och anser, 
med detta mål i åtanke, att det är absolut nödvändigt att förbättra samarbetet med 
medlemsstaternas parlament och regeringar, på ömsesidiga grunder.

22. Europaparlamentet välkomnar Europaåret för medborgarna 2013 och uppmanar alla 
EU:s institutioner och organ samt medlemsstaterna att öka sin service gentemot unionens 
medborgare och invånare under detta år, mot bakgrund av principerna i fördragen och de 
sakförhållanden som framgår av detta betänkande.

23. Europaparlamentet konstaterar att mekanismen för framställningar inte bara är en service 
utan en rättighet för alla unionens medborgare och invånare. Parlamentet förbinder sig att 
utforma framställningsförfarandet så att det blir effektivare, öppnare och opartiskt samt ta 
hänsyn till PETI-ledamöternas rätt att medverka, så att behandlingen av framställningar tål 
rättslig prövning även på förfarandenivå.

24. Europaparlamentet betonar den mycket viktiga roll som undersökningsresorna spelar i 
förfarandet med framställningar, och inte bara som en del av ledamöters rätt att medverka, 
utan som en skyldighet gentemot framställarna. Parlamentet bekräftar på nytt – något som 
redan framgår av utskottets tidigare betänkande – behovet av mer precisa, skriftliga 
förfarandebestämmelser när det gäller förberedelserna inför samt genomförandet och 
utvärderingen av undersökningsresor, varvid det är viktigt att se till att alla ledamöter som 
medverkar i en undersökningsresa har rätt att redogöra för sakförhållandena ur sitt eget 
perspektiv samtidigt som man garanterar att alla utskottsledamöter har möjlighet att delta i 
beslutsfattandet vad gäller de slutgiltiga slutsatserna och rekommendationerna från 
framställningsutskottet.

25. Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att stärka utskottets undersökande 
funktion och beakta utskottets specifika särdrag genom att till fullo och utan dröjsmål 
stödja de undersökningsresor som föreslås.

26. Europaparlamentet anser att anordnande av offentliga utfrågningar är ett användbart sätt 
att på djupet undersöka frågor som framställare tagit upp. Parlamentet vill till exempel 
framhålla den offentliga utfrågning som hölls om utforskande och exploatering av 
okonventionella energikällor, under vilken man noterade de farhågor på detta område som 
unionsmedborgare tog upp via sina framställningar. Parlamentet konstaterar att det är upp 
till medlemsstaterna att fatta beslut så länge unionslagstiftningen respekteras fullt ut.

27. Europaparlamentet ser fram emot att tillsammans med det ansvariga lagstiftningsutskottet 
anordna offentliga utfrågningar för framgångsrika europeiska medborgarinitiativ.
Parlamentet bekräftar på nytt sin övertygelse att detta nya verktyg kommer att stärka 
unionens demokratiska institutioner och ge en innebörd åt begreppet ”europeiskt 
medborgarskap”.

28. Europaparlamentet anser att utskottet för framställningar skulle kunna utöva sin funktion 
och sitt ansvar på bästa möjliga sätt och att dess synlighet, effektivitet, ansvarsskyldighet 
och öppenhet skulle stärkas mest om det fick bättre möjligheter att i kammaren ta upp 
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frågor som är viktiga för EU-medborgarna, och bättre möjligheter att kalla vittnen, 
genomföra utredningar och anordna utfrågningar på plats.

29. Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att undersöka i vad mån ändringar av 
arbetsordningen skulle vara ändamålsenliga för genomförandet av ovannämnda formella 
krav med avseende på undersökningsresor och kammaren.

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet 
från utskottet för framställningar till rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen, 
medlemsstaternas regeringar och parlament samt till dessa parlaments utskott för 
framställningar och deras ombudsmän eller liknande behöriga organ.
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MOTIVERING

Rätten att göra framställningar

Varje unionsmedborgare och varje person som är bosatt i unionen har rätt att ensam eller 
tillsammans med andra medborgare eller personer göra en framställning till 
Europaparlamentet. Denna rättighet har funnits länge och regleras av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (artikel 227) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (artikel 44). Rätten att göra framställningar är ett grundläggande demokratiskt 
verktyg, eftersom framställningarna ger Europaparlamentets ledamöter en verklighetsinsikt i 
frågor som bekymrar och berör medborgarna, och visar även att Europaparlamentet är berett 
att ingripa direkt för att främja och skydda de medborgerliga rättigheterna.

Ledamöterna av utskottet för framställningar kontrollerar att framställningarna är tillåtliga, 
analyserar innehållet och vidtar åtgärder med anledning av varje inlämnad framställning. Det 
handlar ofta om en direkt dialog med andra utskott i Europaparlamentet och med andra 
EU-institutioner, särskilt Europeiska kommissionen, som uppmanas att undersöka ärendet 
eller avge ett yttrande. Utskottet kan också rådfråga nationella förvaltningar eller ständiga 
representationer, anordna undersökningsresor och utarbeta initiativbetänkanden. 
Ledamöternas uppgift är att besvara framställningarna med slutsatser och rekommendationer 
eller hänvisa framställarna till andra institutioner eller organ.

Innebörden av medborgarskap

Under 2012 ägnade utskottets ledamöter mycket tid och arbete åt att diskutera innebörden av 
det europeiska medborgarskapet och de hinder som EU-medborgarna fortfarande möter när de 
vill utöva sina rättigheter. 

Utskottet välkomnade särskilt genomförandet av EU:s medborgarinitiativ den 1 april 2012. 
Medborgarinitiativet är det första instrumentet för en gränsöverskridande 
deltagandedemokrati, och kommer att ge medborgarna möjlighet att engagera sig direkt i 
utformningen av EU:s politik och lagstiftning. PETI-utskottet kommer att ha en ledande roll i 
denna process, eftersom utskottet anordnar oberoende offentliga utfrågningar om 
framgångsrika medborgarinitiativ, tillsammans med det ansvariga lagstiftningsutskottet. I maj 
höll ledamöterna en diskussion med kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, som 
informerade ledamöterna om den symboliska registreringen av det första medborgarinitiativet, 
om politiken för Europas ungdomar – Broderskap 2020.

Utskottet föreslog att en debatt skulle hållas under sammanträdesperioden i mars i Bryssel, då 
parlamentet antog utskottets initiativbetänkande om rapporten om EU-medborgarskapet 2010 
(föredragande: Adina-Ioana Vălean). Utskottet för kultur och utbildning, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd och utskottet för konstitutionella frågor yttrade sig över 
betänkandet, som särskilt inriktades på fri rörlighet för EU-medborgare och skyddet av de 
grundläggande rättigheterna. De svårigheter som samkönade par och den romska 
befolkningen stöter på betonades också. Tanken med betänkandet är att bidra till ökad 
kunskap och att inspirera till diskussion om innebörden av EU-medborgarskapet.

Tidigt under året bidrog utskottet också till två viktiga betänkanden som utarbetades av 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. När 2013 
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utsågs till Europaåret för medborgarna efterlyste utskottet åtgärder för att informera 
unionsmedborgarna om utskottets och Europeiska ombudsmannens arbete så att de kan 
utnyttja och bättre försvara sina rättigheter enligt unionslagstiftningen (föredragande: 
Nikolaos Salavrakos). När det gäller det föreslagna programmet Rättigheter och 
medborgarskap 2014−2020 krävde utskottet att uttryckliga hänvisningar till rättigheterna för 
funktionshindrade personer skulle infogas, och påtalade behovet av en omdömesgill, 
tillgänglig och öppen anslagsfördelning inom ramen för programmet. Båda dessa frågor har 
tagits upp i ett antal framställningar (föredragande: Adina-Ioana Vălean).

För att fortsätta diskussionen om innebörden av EU-medborgarskapet beslutade utskottet att 
hålla en gemensam utfrågning tillsammans med utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och kommissionen den 19 februari 2013.

o Den ekonomiska krisens konsekvenser för innebörden av det europeiska 
medborgarskapet

Den ekonomiska krisen hade en fortsatt djup inverkan på de flesta regionerna i unionen under 
2012, med markant försämrad välfärd för hundratusentals hushåll som följd. Denna situation 
har fått unionsmedborgarna att ifrågasätta de demokratiska institutionernas sätt att fungera, 
både på medlemsstatsnivå och på unionsnivå, bland annat när det gäller hur besluten fattas i 
Europaparlamentet.

I september höll utskottet för framställningar en lång diskussion om en framställning som 
handlar om just denna fråga. I framställningen, som undertecknats av över 10 000 
medborgare, argumenterar man för inrättandet av en federal ekonomisk styrning av EU, en 
finanspolitisk union, som skulle vara demokratiskt ansvarig inför Europaparlamentet och 
medföra strukturreformer för ökad konkurrenskraft och sysselsättning. Framställarna 
förordade även ett konstitutionellt konvent efter valet till Europaparlamentet 2014.

Under diskussionen enades utskottsledamöterna om att den rådande ekonomiska krisen leder 
till kränkningar av de medborgerliga rättigheterna, inte bara av medborgarnas ekonomiska 
rättigheter, utan även de sociala och politiska rättigheter som de åtnjuter enligt fördraget och 
stadgan om de grundläggande rättigheterna. Urholkningen av demokratin är onekligen tydlig 
överallt i unionen, och det finns därför ett trängande behov av en bredare offentlig debatt.

Till följd av detta beslutade utskottet att föreslå att en offentlig utfrågning om medborgerliga 
rättigheter och den ekonomiska krisen anordnas under 2013. Medborgare från samtliga 
medlemsstater kommer att inbjudas att delta i utfrågningen, som kommer att anordnas 
tillsammans med utskottet för konstitutionella frågor. Bland diskussionspunkterna finns 
möjligheter och verktyg för ett ökat demokratiskt ansvarstagande och stärkt delaktighet.

o Betydelsen av god förvaltning och ett korrekt genomförande av EU-rätten

God förvaltning är en grundläggande rättighet som garanterar att medborgarnas frågor, 
problem och andra angelägenheter behandlas opartiskt, rättvist och inom rimliga tidsfrister. 
Under de senaste åren har otaliga framställningar visat att medborgarna i allt högre grad har 
direkt kontakt med unionens administrativa organ. Godtycklig behandling, oklarhet om 
rättsläget och bristande insyn skapar en risk för att EU-medborgarnas förtroende för 
unionsinstitutionerna minskar. Till följd av detta antog utskottet i april ett yttrande till 
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utskottet för rättsliga frågor, där det uttrycker sin oro för att rätten till god förvaltning inte 
skyddas tillräckligt. I yttrandet välkomnar man förslaget till en ny förvaltningsprocesslag, och 
betonar behovet av särskilda bestämmelser om överträdelseförfaranden och intressekonflikter 
(föredragande: Margrete Auken).

Ett korrekt genomförande av EU-rätten är också en avgörande förutsättning för att de olika 
formerna av demokratisk samhällsstyrning ska vara legitima och för att medborgarna till fullo 
ska kunna utöva sina rättigheter. I ett separat yttrande för utskottet för rättsliga frågor påpekar 
utskottet för framställningar att det civila samhällets organisationer fortsätter att använda 
framställningsmekanismen i första hand för att rapportera och inge klagomål när nationella 
myndigheter på olika nivåer överträder EU-rätten. Utskottet betonade särskilt att medborgarna 
i stor utsträckning saknar information om överträdelseförfarandena och att de ofta känner sig 
vilseledda när det gäller EU-rättens tillämplighet vid försenat införlivande av lagstiftning och 
även när det gäller det faktiska tillämpningsområdet för stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Utskottet efterlyste därför betydande och påtagliga framsteg mot ökad insyn 
genom bättre tillgång till information om klagomål, överträdelsehandlingar och andra 
kontrollmekanismer (föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg).

Upprätthållande av de grundläggande rättigheterna

Precis som tidigare år är grundläggande rättigheter ett vanligt ämne för de framställningar 
som inges till utskottet. Sammanlagt xx av de framställningar som ingavs 2012 handlade i 
någon mån om överträdelser av de grundläggande rättigheterna, varvid framställarna 
efterfrågade ett effektivare skydd av unionens värden enligt stadgan och fördragen. Detta 
utgör xx procent av framställningarna 2012, jämfört med xx procent 2011, 2010 och 2009. 

EU och dess institutioner har en skyldighet att respektera, garantera, skydda och främja 
EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Utskottet för framställningar har en avgörande 
roll i detta sammanhang eftersom det särskilt har till uppgift att söka utomrättsliga lösningar 
på tvister för framställarnas räkning i syfte att bistå dem i utövandet av sina grundläggande 
rättigheter och se till att värdena och principerna i stadgan och fördragen verkligen tillämpas.

På detta område bidrog utskottet för framställningar med ett yttrande till utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om situationen för de 
grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010−2011) (föredragande: Adina-Ioana 
Vălean). I yttrandet fästes uppmärksamheten på den fortsatta diskrimineringen av medborgare 
till följd av deras religion eller övertygelse, funktionshinder, minoritetstillhörighet, ålder eller 
sexuell läggning. I yttrandet beklagade man också begränsningarna av mediefriheten, som i 
sin tur ofta begränsar mediernas mångfald, och erinrade om medborgarnas rätt att fritt resa 
och bosätta sig inom unionen samt underströk att möjligheten att överföra sociala 
trygghetsförmåner, pensioner och vårdförmåner samt erkännandet av yrkeskvalifikationer, 
personbevis och deras verkan är viktiga rättigheter.

o Funktionshindrade personers rättigheter

Den 5 december 2012 deltog utskottet för framställningar aktivt i tredje Europaparlamentet 
för personer med funktionsnedsättning. Otaliga framställningar vittnar om de svårigheter som 
personer med funktionsnedsättning upplever och att de ännu inte åtnjuter de grundläggande 
fri- och rättigheter som fastställs i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
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funktionshinder. Utskottets ledamöter tar mycket allvarligt på sitt ansvar för att inrätta en 
ramstruktur för konventionens genomförande och hänvisar systematiskt till konventionen i sitt 
arbete.

Under evenemanget påpekade utskottsledamöterna att berörda medborgare med jämna 
mellanrum uppmärksammar utskottet för framställningar på fall av bristfälligt genomförande 
av den gällande principen om likabehandling av personer med funktionsnedsättning. I 
realiteten leder denna situation till att personer med funktionsnedsättning inte kan åtnjuta sina 
rättigheter som EU-medborgare. Det kan exempelvis handla om att de inte kan utnyttja 
utbildningssystemet som alla andra medborgare eller om tillgång till sysselsättning, 
försäkringar, finansiering eller allmänna kommunikationer. 

Utskottsledamöterna påminde deltagarna om att utskottet redan 2009 mottog en framställning 
med över 1 miljon underskrifter med ett krav på ett heltäckande skydd för personer med 
funktionsnedsättning i all EU-politik. I en senare framställning påtalades vissa medlemsstaters 
missbruk av EU:s strukturfonder, vilket hindrar uppnåendet av målen för strategin för 
personer med funktionsnedsättning. Utskottet uppmanade eftertryckligen kommissionen att 
införa hänsynstagande till funktionshinder som ett förhandskrav för alla projekt som 
finansieras av EU. 

o Skydd av yttrandefrihet och integritet

En av de mest kontroversiella frågorna i Europaparlamentet under första halvåret 2012 var 
debatten om det multinationella handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång (Acta-
avtalet). I februari mottog utskottets ordförande, Erminia Mazzoni, och David Martin, 
föredragande för Acta-avtalet i Europaparlamentet och ledamot av det ansvariga utskottet för 
internationell handel, en framställning med över 2,5 miljoner underskrifter. Framställarna 
motsatte sig Acta-avtalet eftersom de menade att det skulle utgöra en kränkning av 
medborgarnas grundläggande rättigheter när det gäller yttrandefrihet och integritet. 
Överlämnandet av framställningen fick stor spridning i medierna, bland annat genom 
pressmeddelanden.

I juni hölls en debatt i samband med utskottets månatliga sammanträde. Framställarna deltog i 
debatten och påpekade för parlamentsledamöterna att 2012 utgjorde en brytpunkt när det 
gäller institutionernas förmåga att agera och EU:s ansvar på detta område. Ledamöterna av 
utskottet för internationell handel, även David Martin, beklagade att kommissionen inte hade 
omprövat innehållet i Acta-avtalet med tanke på den utbredda kritiken och medborgarnas oro i 
detta avseende. PETI-utskottets ledamöter drog i sin tur slutsatsen att det fanns en tydlig 
majoritet för att förkasta Acta-avtalet och enades om att avge en ståndpunkt om detta till de 
berörda lagstiftningsutskotten i parlamentet.

Samtliga fem lagstiftningsutskott (utskottet för utveckling, utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för 
internationell handel) förkastade avtalet vid sina sammanträden. Under 
sammanträdesperioden i juli röstade hela Europaparlamentet med överväldigande majoritet 
för ett förkastande av Acta-avtalet, med 478 röster mot och endast 39 röster för (med 146 
nedlagda röster).

o Tillgång till handlingar och information
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I november behandlade utskottet en framställning om den grundläggande rätten till tillgång 
till handlingar, som skyddas av stadgan om de grundläggande rättigheterna. Ärendet rörde en 
åttioårig spansk medborgare vars far anhölls och avrättades under det spanska inbördeskriget 
(1936−1939). Framställaren förklarade att de nationella domstolarna och förvaltningen 
vägrade ge henne tillgång till handlingar som existerar enligt hennes utsago.

Även om kommissionen beklagade att ärendet inte omfattas av EU:s behörighetsområde 
hänvisade utskottet till både stadgan om de grundläggande rättigheterna och parlamentets 
resolution av den 14 september 2011 om allmänhetens tillgång till handlingar, där parlamentet 
betonar att medlemsstaternas myndigheter i allmänhet inte respekterar medborgarnas rätt till 
information samt kräver ökad insyn på medlemsstatsnivå. I slutet av diskussionen beslutade 
utskottet att kontakta de nationella myndigheterna på lokal, regional och nationell nivå för att 
uppmana dem att underlätta framställarens undersökningar och se till att Spanien 
undertecknar och ratificerar Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar 
(CETS nr 205).

o Respekt för valfrihet när det gäller föreningsfrihet

Medborgarnas rätt till föreningsfrihet garanteras både i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. 
Emellanåt inkommer dock framställningar till utskottet med krav på att negativa friheter ska 
respekteras. Under 2012 fortsatte utskottet att arbeta med en gammal framställning som är ett 
exempel på detta. 

En svensk kristen företagarförening lämnade 2008 in en framställning där man uppgav att 
föreningens medlemmar hade hotats och skrämts på grund av att de av religiösa skäl valt att 
inte ansluta sig till kollektivavtal som ingåtts av de svenska fackförbunden. De har hävdat att 
frihet att inte ansluta sig till en förening är en individuell rätt som väger mot 
föreningsfriheten, och har följaktligen krävt att deras rätt till negativ föreningsfrihet ska 
respekteras. Kommissionen hävdar å sin sida att ärendet rör en intern situation i Sverige som 
inte har något samband med EU-rätten, men utskottsledamöterna anser fortfarande att det kan 
föreligga en eventuell kränkning av de medborgerliga rättigheterna. Utskottet fortsatte därför 
att behandla framställningen under 2012 och lade fram en fråga för muntligt besvarande till 
kommissionen med en begäran om att diskutera framställningen tidigt 2013.

Denna framställning tjänar som en påminnelse om att utskottets arbete skiljer sig stort från 
kommissionens och rättsväsendets verksamhet. Särskilt när det gäller skyddet av de 
grundläggande rättigheterna och insatserna för att ge en konkret innebörd åt 
medborgarskapsbegreppet är utskottets främsta uppgift att undersöka framställarnas uppgifter 
och se till att diskussionerna om och tolkningarna av EU-rätten på institutionell nivå inte blir 
förstockade, stagnerade eller verklighetsfrämmande. 

o Äganderätt

Tidigt 2012 inrättade utskottet för framställningar en informell arbetsgrupp bestående av 
ledamöter från samtliga politiska grupper för att diskutera den mångåriga frågan om respekt 
för äganderätt i Spanien, och mer konkret den spanska kustlagen. 

Mellan mars och november hölls sex möten då ledamöterna granskade de 74 framställningar
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som gjorts om denna fråga. Många olika frågor tas upp i framställningarna, men den 
viktigaste frågan är den oklarhet om rättsläget som egendomsägare möter i samband med en 
lag som enligt dem har genomförts retroaktivt och, enligt många framställare, godtyckligt.

I april höll arbetsgruppen en diskussion med två företrädare för det spanska ministeriet för 
jordbruk, livsmedel och miljö. Såsom generaldirektören för kustfrågor hade meddelat 
arbetsgruppen antog regeringen ändringar av kustlagen i oktober. Vid årsslutet 2012 
genomgick lagförslaget ändringsförfarandet enligt den nationella lagstiftningsprocessen. 

Dialogen med de spanska myndigheterna har generellt sett varit positiv. För att fortsätta 
diskussionen och garantera att framställarnas grundläggande rättigheter respekteras beslutade 
arbetsgruppen i slutet av året att följa upp sitt arbete genom att göra en undersökningsresa till 
Madrid tidigt 2013 [den 21–22 mars], då utskottets delegation kommer att träffa framställare, 
myndigheter och andra företrädare för det civila samhället.

Betydelsen av att skydda miljön och folkhälsan

Utskottet för framställningar är fast övertygat om att det är myndigheterna, från lokal nivå upp 
till EU-nivå, som har ansvaret för att garantera att den biologiska mångfalden och 
ekosystemen bevaras och stärks, inte bara i de områden som utsetts till särskilda 
skyddsområden, utan överallt.

Miljöskyddet kan inte heller åtskiljas från skyddet av folkhälsan. Föroreningar och 
miljöförsummelser utsätter medborgarna för farliga hälsorisker, som är långvariga och ofta 
livshotande. Utskottet för framställningar tar medborgarnas rätt till en hälsosam miljö på 
mycket stort allvar, och anser därför att hälsorisker automatiskt bör ingå i bedömningen av 
miljöpåverkan av projekt och verksamheter.

Det är således ett etablerat faktum att EU-medborgarnas vardag och uppehälle är starkt 
beroende av en hälsosam miljö, och ansvaret för att garantera höga skyddsstandarder faller 
onekligen på medlemsstaternas myndigheter. Detta faktum tydliggörs också av att många 
framställningar som inges till utskottet rör miljöfrågor. År 2012 ingavs sammanlagt xx 
framställningar om miljöfrågor, vilket utgör xx procent av det totala antalet framställningar. 
Denna siffra ska jämföras med xx procent 2011, 2010 och 2009. Många framställningar rörde 
mer specifikt föroreningar (xx), avfall (xx), skydd och bevarande (xx), 
miljökonsekvensbedömningar (xx) och vatten (xx).

Den 5 december talade utskottets ordförande, Erminia Mazzoni, vid en konferens i 
Regionkommitténs regi om det sjunde miljöhandlingsprogrammet och lösningar för att 
förbättra genomförandet av EU:s miljölagstiftning. På utskottets vägnar betonade 
föredraganden särskilt medborgarnas rättighet enligt direktivet om 
miljökonsekvensbedömningar att rådfrågas om ett stort antal olika projekt som kan påverka 
miljön. Utskottet mottar alltför ofta framställningar från personer som påtalar att offentliga 
samråd inte har genomförts för stora offentliga och privata byggarbeten. För det andra 
uppmanade ordförande Mazzoni kommissionen att genomföra fler och mer grundliga 
kontroller av avfallshanteringsplaner i EU, eftersom många framställningar avser 
systematiska överträdelser av direktiven om avfallshantering. Slutligen påminde ordföranden 
kommissionen om det interinstitutionella avtalet, enligt vilket parlamentet i god tid och 
grundligt ska informeras om skälen till och situationen för överträdelseförfaranden.
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Under 2012 har utskottsledamöterna framfört den eniga åsikten att en bättre miljöförvaltning 
och effektivare tillgång till prövningsmekanismer har ett direkt samband med insyn och 
tillgång till information. I sitt yttrande om större nytta av EU:s miljöåtgärder, som bidrog till 
det arbete som genomförts av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedel, betonar utskottet att 
de strikta normerna för information och insyn är av avgörande betydelse när det gäller att se 
till att EU:s miljöpolitik utformas på ett sådant sätt att medborgarna ställer sig bakom den 
(föredragande: Giles Chichester).

o Avfallshantering i Italien – utskottets undersökningsresa 2012

Avfallshantering har varit ett återkommande och allt vanligare tema för framställningar under 
de senaste åren, med en ökning från xx framställningar 2009, 2010 och 2011 till xx år 2012. 
Utskottet hade redan ägnat mycket tid och resurser åt denna fråga 2011, ett arbete som 
kulminerade i och med att parlamentet i februari 2012 antog utskottets initiativbetänkande om 
de frågor som tagits upp av personer som gjort framställningar om tillämpningen av direktivet 
om avfallshantering, och andra liknande direktiv, i EU:s medlemsstater (föredragande: Carlos 
José Iturgaiz Angulo).

Stora brister i avfallshanteringsmetoderna i Italien föranledde emellertid utskottet att fortsätta 
granska framställningar på detta område under 2012. Tidigt under året diskuterade 
ledamöterna nya framställningar om avfallshantering och olagliga avfallsdeponier i 
regionerna Kampanien och Lazio. Framställare och företrädare för de italienska 
myndigheterna deltog i diskussionerna. Kommissionen förklarade att den var missnöjd med 
de åtgärder som Italien vidtagit med anledning av 2007 års dom från Europeiska unionens 
domstol, där domstolen ålade Italien att agera i enlighet med direktivet om avfallshantering. I 
oktober 2012 beslutade kommissionen därför att återförvisa Italiens ärende till domstolen för 
ett beslut om böter eftersom de italienska myndigheterna underlåtit att genomföra den 
föregående domen.

Till följd av denna situation beslutade utskottet att göra en undersökningsresa till regionerna 
Kampanien och Lazio. Delegationen reste den 29−31 oktober 2012 och bestod av tre 
ledamöter (Judith Merkies, som ledde delegationen, Margrete Auken och utskottsordförande 
Erminia Mazzoni) samt sju medföljande ledamöter från den berörda medlemsstaten 
(Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Clemente Mastella, Roberto Gualtieri, Guido Milana, 
David-Maria Sassoli och Niccolò Rinaldi). Delegationen besökte anläggningarna Malagrotta, 
Montí del’Ortaccio, Riano Pian dell’Olmo och A.M.A. Via Salaria nära Rom, och träffade 
framställare och myndigheter i både Rom och Neapel.

Vid återkomsten uttryckte delegationen sitt ogillande över avfallshanteringspolitiken i 
Lazioregionen och särskilt det alltför starka beroendet av avfallsdeponier samt en djup oro 
över regional- och provinsmyndigheternas uppenbara oförmåga att samarbeta på ett öppnare 
och mer konsekvent sätt med kommunerna och det civila samhället för att utarbeta en 
användbar avfallshanteringsstrategi som grundas på minskning, sortering och återvinning av 
avfall och inbegriper kompostering och biomekanisk avfallshantering. Ledamöterna ansåg 
dock att den nuvarande miljöministern har en positiv och konstruktiv inställning och förtjänar 
kommissionens och Europaparlamentets stöd.

Delegationen drog även slutsatsen att den funktion och de ansvarsbefogenheter som det 
särskilda ombudet i Lazio har fått inte är anpassade till de verkliga problem som befolkningen 
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möter, med tanke på den förvånansvärt långvariga misskötseln och att befogenheterna vid 
nödsituationer är kontraproduktiva och uppenbart strider mot många aspekter av EU:s 
avfallslagstiftning. Ledamöterna konstaterade dessutom att den privatisering som genomförts 
har förstärkt den negativa utvecklingen av avfallshanteringen med förödande konsekvenser 
för befolkningen och att organiserade brottsliga grupper som sorterar under maffian har dragit 
störst nytta av situationen.

Bland andra rekommendationer uppmanade delegationen de italienska myndigheterna att 
inleda en konstruktiv dialog med framställarna och det civila samhället. Utskottet erinrade 
även om medborgarnas rätt till offentliga samråd. Delegationen uppmanade kommissionen att 
frigöra de medel som behövs för att stödja de insatser som görs av de kommunala 
myndigheterna i Neapel, samtidigt som den regelbundet bör övervaka utgifterna i samband 
med detta och offentliggöra de årliga revisionerna i ett öppet register som är fritt tillgängligt 
för allmänheten. Delegationen rekommenderade även att militären bör dra sig tillbaka från 
alla aspekter av avfallspolitiken och att de befogenheter som det särskilda ombudet fått genom 
användning av lagstiftningsinstrumentet för nödsituationer omedelbart återkallas.

o Bedömning av projekts och verksamheters inverkan på miljön och folkhälsan

Under 2012 behandlade utskottet för framställningar återigen ett stort antal framställningar 
från medborgare som påverkats av eller var oroade över vissa projekts eller verksamheters 
inverkan på miljön och hälsan. Cirka xx procent av de framställningar som ingavs 2012 hör 
till denna kategori, jämfört med xx under de föregående åren.

Ledamöterna fick till exempel vid utskottssammanträdet i mars tillfälle att återse en irländsk 
jordbrukare som ingav en framställning 2006. Utskottet besökte jordbruksföretaget 2007, och 
ända sedan dess har ledamöterna stött framställaren i hans försök att få ett erkännande och en 
ursäkt för den förödande inverkan som giftiga utsläpp från en närbelägen fabrik haft på 
jordbrukarens och hans familjs hälsa. De irländska myndigheterna och den tidigare 
ordföranden för det irländska jordbrukarförbundet deltog också i diskussionen, som 
avslutades med att utskottets ledamöter beslutade sig för att låta göra en oberoende 
bedömning av de uppgifter och den information som finns tillgängliga så här långt.

Framställare från Tarranto i Italien är också oroade över effekterna av de alltför omfattande 
industriföroreningarna på lokalbefolkningens hälsa och välfärd. Framställningen rör starkt 
förhöjda nivåer av dioxinutsläpp från en stålfabrik, vilka orsakar risk för kronisk sjukdom för 
över 20 000 familjer. Antonio Tajani, kommissionsledamot med ansvar för näringsliv och 
företagande, och Amalia Sartori, ordförande för parlamentets utskott för industrifrågor, 
forskning och energi, deltog i diskussionen om framställningen i oktober. Framställningen 
föranledde utskottsledamöterna att för plenum lägga fram ett förslag till Europaparlamentets 
resolution om en ny, hållbar och konkurrenskraftig stålindustri.

Tillstånd för skifferbrytning får generellt sett ett negativt bemötande av närboende, som 
brukar börja oroa sig redan från början över denna verksamhets miljöpåverkan. Utskottet 
konstaterar dessutom att man i framställningarna om denna fråga ofta framför klagomål om 
miljökonsekvensbedömningar som anses vara felaktiga och partiska om de görs 
överhuvudtaget och också ofta påpekar att de berörda myndigheterna systematiskt underlåter 
att genomföra samråd med lokalbefolkningen och garantera tillgången till information.
År 2012 behandlade utskottet flera framställningar om skifferbrytning, bland annat i 
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Angoulême i Frankrike och Oencia i Spanien.

En annan framställning som gav upphov till stora diskussioner i november rörde ett tillstånd 
som getts till ett franskt energibolag för lagring av 120 000 ton koldioxid i Jurançon i 
Frankrike. Framställarna varnade för att den utsedda lagringsplatsen är belägen i ett 
jordbävningsbenäget område, mitt i en vinodlingsregion. Enligt framställarna har liknande 
projekt i Tyskland, Nederländerna och Förenta staterna avbrutits till följd av betydande risker 
för miljön och människors hälsa. Utskottsledamöterna uppmanade kommissionen att närmare 
undersöka detta ärende.

Inom energisektorn ger försöksborrningar och utvinning av skifferolja och skiffergas genom 
teknik för hydraulisk sprickbildning upphov till allvarlig oro och starkt motstånd i unionen.
Under de senaste åren har framställningar i detta ärende gjorts av medborgare i Frankrike, 
Rumänien, Polen, Bulgarien, Storbritannien, Tyskland och Spanien. Framställarna anser att 
den gällande EU-lagstiftningen för hydraulisk sprickbildning är olämplig och innehåller 
oroande luckor och kryphål. Framställarna påpekar särskilt att stora delar av EU:s 
miljölagstiftning, exempelvis ramdirektivet om vatten och direktivet om 
miljökonsekvensbedömningar, inte har ändrats så att de effekter och risker som denna nya 
teknik medför omfattas och behandlas på lämpligt sätt. Framställarna hävdar dessutom att 
provborrning och utvinning av skifferolja och skiffergas strider mot övergången till ett 
koldioxidsnålt samhälle, vilket ses som det enda genomförbara alternativet för att begränsa 
klimatförändringarna. Framställarna uppmanade utskottet att kräva ett omedelbart moratorium 
för provborrning och utvinning av skifferolja och skiffergas och att därefter efterfråga 
lagstiftning om ett förbud mot sådana verksamheter.

Med tanke på att ärendet är brådskande och berör många medborgare och medlemsstater 
anordnade utskottet ett seminarium om skiffergas den 9 oktober 2012 tillsammans med 
Europaparlamentets utredningsavdelning för medborgerliga rättigheter och konstitutionella 
frågor. Föredragandena för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet 
för industrifrågor, forskning och energi deltog tillsammans med framställare, experter på 
området, branschföreträdare och tjänstemän från medlemsstaterna. Utskottet tillhandahöll en 
plattform där alla deltagare fick möjlighet att jämföra och kontrastera sina synpunkter, och 
välkomnade utredningsavdelningens rapport i frågan.

Under andra halvåret 2012 behandlade utskottet slutligen två framställningar som gjorts av 
irländska medborgare och som kommer att följas upp genom en undersökningsresa under 
2013. En äldre framställning från 2006 handlar om det giftiga slam som samlats i 
Shannonflodens mynning till följd av en närliggande aluminiumfabriks verksamhet. 
Framställarna varnar för att slammet starkt förorenar grundvattnet och Shannonfloden, vilket 
får irreparabla miljökonsekvenser. Den andra framställningen rör ett omfattande 
byggnadsprojekt i ett område med kända översvämningsrisker. Lokalbefolkningen fruktar att 
projektet kommer att leda till att deras bostäder hotas av översvämningar. Innan slutdatumet 
för undersökningsresan 2013 hade fastställts beslutade utskottsledamöterna att be Irlands 
ständiga representation och det behöriga utskottet för undersökningar, tillsyn och 
framställningar vid det irländska parlamentet Oireachtas att yttra sig i dessa frågor. 

o Genomförande av vattenlagstiftningen

Tidigt under året bidrog utskottet för framställningar med ett yttrande till det arbete som 
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genomförts av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i fråga om genomförandet 
av EU:s vattenlagstiftning (föredragande: Nikolaos Chountis). I yttrandet konstaterar utskottet 
att vatten är en gemensam tillgång för mänskligheten och en allmän nyttighet och därför inte 
bör vara en vinstkälla. Utskottsledamöterna anser även att tillgången till vatten bör vara en 
grundläggande och universell rättighet och att en hållbar vattenanvändning är en nödvändig 
förutsättning för miljö och hälsa och har grundläggande betydelse för klimatregleringscykeln. 

Ett snabbt och adekvat genomförande av ramdirektivet om vatten är följaktligen en viktig 
prioritering för utskottet, särskilt med tanke på att medborgarna ofta lämnar information som 
visar på en allmänt ineffektiv tillämpning och ett bristande genomförande. Med anledning av 
en framställning från Storbritannien beslutade utskottet redan i januari att kontakta den 
skotska regeringen och det berörda distriktsrådet för att be om klargöranden om den bristande 
tillämpningen av direktivet om dricksvatten och ramdirektivet om vatten. I maj 
sammanträffade utskottet med framställare från Spanien som påtalat påstått otillåten 
vattenutvinning från olagliga källor nära Jaén, som allvarligt kan påverka ett Natura 2000-
område.

I sitt yttrande uppmanar utskottet uttryckligen kommissionen att avskaffa stöd som förhindrar 
incitament för en effektiv vattenförvaltning och i stället frigöra medel för målinriktade stöd, 
framför allt till förmån för de fattiga och landsbygdsbefolkningen, så att alla får tillgång till 
vatten till ett överkomligt pris. Samtidigt uppmanar utskottet kommissionen och 
medlemsstaterna att förbättra övervakningen av och rapporteringen om kemiska förorenande 
ämnen i vatten, och ber kommissionen att utarbeta en färdplan för en effektivare förvaltning 
av vattenresurser och en strategi för att skydda EU:s vatten. Strategierna i fråga bör bygga på 
en noggrann översyn av genomförandet av ramdirektivet om vatten, EU:s politik med 
avseende på vattenbrist och torka samt EU:s anpassningspolitik i fråga om vattenförvaltning.

Slutligen beslutade utskottet att genomföra en undersökningsresa till den spanska regionen 
Galicien under 2013 för att undersöka ett antal framställningar om höga nivåer av 
vattenföroreningar i flera kustområden – särskilt vid flera flodmynningar som har en stor 
biologisk mångfald –, inklusive ett Natura 2000-område.

Medborgarna och den inre marknaden

o Gränsöverskridande rörlighet

Framställningar visar att unionsmedborgarna fortfarande möter hinder när de vill utöva sin 
fria rörlighet som individer, arbetstagare samt leverantörer och konsumenter av varor och 
tjänster. De framställningar som ingavs under 2012 om den inre marknaden uppgick till xx, 
vilket utgör cirka xx procent av samtliga framställningar. Denna siffra ska jämföras med xx 
framställningar under de senaste åren.

Framställningar som berör den inre marknaden kan delas upp i olika grupper: framställningar 
som rör fri rörlighet för personer (xx procent av alla framställningar om den inre marknaden), 
fri rörlighet för varor och tjänster (xx procent) och erkännande av kvalifikationer (xx procent). 
Som ett exempel tog utskottsledamöterna del av en framställning från Spanien med klagomål 
om att de olika tullsystemen i EU skapar hinder för den fria rörligheten för personer, varor 
och tjänster. Kommissionen informerade framställarna och utskottet om att den fortlöpande 
övervakar denna fråga för att främja harmonisering av vägtullar. 
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I mars underströk utskottet i ett yttrande till utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska 
medborgare och företag att medlemsstaterna ofta införlivar eller genomför den relevanta EU-
lagstiftningen på fel sätt, och uppmanade kommissionen att i tid vidta lämpliga åtgärder när 
detta inträffar (föredragande: Simon Busuttil). 

Utskottet mottar också klagomål om ineffektivt gränsöverskridande rättsligt samarbete. I ett 
ärende som utskottet behandlade i november uppgav en portugisisk medborgare att han hade 
arbetat i 16 år för ett nederländskt företag på en oljeplattform i Nordsjön men att hans 
arbetsgivare inte registrerat honom hos socialförsäkringsmyndigheterna, vilket innebar att han 
berövats sina förmåner. Kommissionen konstaterade att detta ärende utgjorde en grund för ett 
överträdelseförfarande och att EU-domstolens domslut har lett till sanktioner till förmån för 
framställaren.

o Skydd av konsumenternas rättigheter

Insatser för att förbättra och skydda konsumenternas rättigheter är mycket viktiga för 
medborgarnas vardag. De framställningar som ingavs under 2012 om denna fråga uppgick till 
xx, vilket utgör cirka xx procent av samtliga framställningar. Denna siffra ska jämföras med 
xx framställningar under de senaste åren.

Medborgarna vill känna sig trygga när det gäller kvaliteten och säkerheten hos de produkter 
och tjänster som de köper i EU, men problem med vilseledande märkning, diskriminerande 
försäljningsmetoder, bristfällig säkerhet, förseningar, felaktig information i samband med 
tjänster till kunder och rent otillbörliga affärsmetoder förekommer tyvärr alltför ofta. I juli 
diskuterade utskottet till exempel fem framställningar som gjorts av italienska medborgare 
som påtalar att ansvarsförsäkringar för fordon är betydligt dyrare i vissa italienska regioner än 
i andra. Ledamöterna är oroliga över att denna affärsmetod är diskriminerande och utgör en 
överträdelse av konsumentskyddslagstiftningen och för därför en kontinuerlig dialog med de 
nationella myndigheterna och kommissionen för att närmare undersöka de frågor som tas upp 
i framställningarna.

Framställningar som inkommit visar dessutom att det ökade gränsöverskridande samarbetet 
och harmoniseringen tydligt gynnar skyddet av konsumenternas rättigheter. I november 
välkomnade utskottet förslag från en framställare som klagade över hur flygbolagen hanterar 
förlorat bagage och att det verkar bli allt vanligare att bagage försvinner på EU:s flygplatser.
Sådana bagagerelaterade frågor har föranlett en offentlig utfrågning om en eventuell översyn 
av EU-förordningen om denna fråga. Utskottsledamöterna uppmanade därför kommissionen 
att fortsätta sina informationskampanjer så att passagerarna blir medvetna om de tillämpliga 
bestämmelserna samt övervaka medlemsstaternas åtgärder för att se till att bestämmelserna 
tillämpas.

Djurskydd i Europeiska unionen

Under 2012 ägnade utskottet stor uppmärksamhet åt djurskyddsfrågor. Tidigt under året 
bidrog utskottet till det arbete som gjorts av utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling i samband med betänkandet om EU:s strategi för djurskydd och djurs 
välbefinnande 2012−2015 (föredragande: Victor Boştinaru). 
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I yttrandet uppmärksammas det ständigt ökande antalet framställningar från EU-medborgare 
från alla medlemsstater, där EU uppmanas att skärpa bestämmelserna om djurens skydd och 
välbefinnande för att täppa till de kryphål som finns. Utskottet hänvisade inte bara till 
befintliga företeelser där djur stressas, skadas och/eller dödas, såsom tjurfäktningar, utan även 
till det stora antalet förvildade hundar och katter, som uppenbarligen inte omfattas av 
unionens ramlagstiftning om djurskydd.

Med anledning av det stora antalet framställningar från EU-medborgare med krav på att EU 
ska upprätta en rättslig ram inom EU för skydd av sällskapsdjur och förvildade djur, lade 
utskottet i juni fram ett förslag till resolution för plenum om upprättande av en rättslig ram 
inom EU för skydd av sällskapsdjur och förvildade djur, som antogs av parlamentet i juli. I 
resolutionen uppmanas EU och medlemsstaterna att ratificera Europarådets konvention om 
skydd av sällskapsdjur, medan kommissionen uppmanas att lägga fram en rättslig ram för 
skydd av sällskapsdjur och förvildade djur.

Informationsaktiviteter

Utskottet för framställningar kan inte nog betona att framställningsförfarandet måste göras 
synligare för unionsmedborgarna. Inom ramen för utskottets arbete behandlar 
utskottsledamöterna inte bara framställningarnas innehåll, utan bidrar även till att öka 
medvetenheten om de rättigheter som EU-medborgarna och personer bosatta i unionen har. I 
detta avseende är det värt att lägga märke till att en dryg tredjedel av medborgarna 
(36 procent) under 2012 betraktade sig som välinformerade vad gällde deras rättigheter, detta 
enligt Flash Eurobarometer nr 365 om det europeiska medborgarskapet. Ovannämnda 
Eurobarometer visade också att nästan nio av tio medborgare (89 procent) var medvetna om 
rätten att lämna in klagomål till kommissionen, Europaparlamentet eller Europeiska 
ombudsmannen.

För att öka synligheten har utskottet under 2012 fortsatt sin aktiva korrespondens med 
medborgare och framställare via flera olika kanaler och inriktat sina insatser på ett antal 
centrala aspekter:

o Inbjudningar till framställare att närvara vid utskottets sammanträden

Framställarna behöver inte närvara vid utskottets sammanträden, men deras närvaro gör 
naturligtvis diskussionerna mer dynamiska. Myndigheter från den berörda medlemsstaten 
samt andra berörda parter är lika välkomna. Det är anmärkningsvärt att utskottet för 
framställningar är det enda utskott som systematiskt tillhandahåller en plattform för 
medborgarna där de direkt till Europaparlamentets ledamöter kan ge uttryck för sina frågor, 
och som dessutom möjliggör en flerpartsdialog mellan EU-institutionerna, de nationella 
myndigheterna och framställare, i en anda av fullständig öppenhet. 

Närvarande personer 2012, jämfört med föregående år …

2009 2010 2011 2012

Totalt antal närvarande 
personer

245 243 242
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Antal huvudsakliga 
framställare närvarande

86 89 148

Ersätts 24 12 12

Kostnad för ersättning 10 665 EUR 5 710 EUR 6 513 EUR

o Anordnande av undersökningsresor

Delegationer med ledamöter från utskottet för framställningar gör resor till de områden som 
berörs av framställningar cirka 1−4 gånger om året, och resorna är ett viktigt inslag i 
utskottets arbete. Beslutet att skicka en delegation fattas vanligen när uppgifter behöver 
samlas in om de framställningar som har diskuterats under utskottets sammanträden. Resorna 
kräver många veckors förberedelser för att man ska kunna se till att utskottets ledamöter och 
personal kan besöka de berörda områdena och träffa framställare, nationella myndigheter och 
även andra företrädare för det civila samhället. Besöken är korta och intensiva och följs upp 
av fortsatta diskussioner under utskottets sammanträden samt genom arbetsdokument med 
slutsatser och rekommendationer.

Under 2012 skickade utskottet en delegation på ett tvådagarsbesök till regionerna Kampanien 
och Lazio i Italien i syfte att undersöka avfallshanteringsfrågor (se avsnittet om miljö –
framställningar om avfallshantering).

När det gäller verksamheten 2013 beslutade utskottet att skicka en delegation till Galicien i 
Spanien som kommer att besöka ett antal floder och undersöka problem med 
vattenföroreningar. En delegation kommer också att skickas till Madrid i Spanien för en 
fortsatt dialog med de spanska myndigheterna om den spanska kustlagen. En delegation 
kommer att resa till Grekland för att undersöka framställningar om avfallshantering. En resa 
som sköts upp från 2012 kommer även att gå till Polen för att undersöka ett antal projekt för 
dagbrottsgruvor i Nedre Silesien. Slutligen kommer en delegation att skickas till Irland, där 
utskottet kommer att undersöka problem med vattenföroreningar i trakten kring Cork och 
Kilkenny på inbjudan från det irländska parlamentets utskott för framställningar.

o Förbättrad elektronisk tillgång till information

På PETI-utskottets webbplats finns det mycket information om rätten att göra framställningar 
och förfarandena för tillåtlighet och behandling. Det är också möjligt att göra framställningar 
via webbplatsen genom att fylla i ett kort och enkelt utformat formulär. Under 2012 
inlämnades xx procent av framställningarna elektroniskt. Resten av framställningarna inkom 
per post. Denna siffra ska jämföras med xx under de senaste åren.

För att förbättra medborgarnas tillgång till förfarandet för att göra framställningar fortsätter 
utskottet arbetet med att utforma och lansera en ny webbportal. Den nya webbplatsen kommer 
att innehålla ny information och kommer i synnerhet att ha nya funktioner, såsom information 
om ingivna framställningar och möjligheten att underteckna sådana framställningar. Fördelen 
med detta är inte bara att medborgarna får möjlighet att delta, utan webbplatsen har även ett 
utbildningssyfte eftersom den kommer att ge en tydlig inblick i frågor som berör medborgarna 
och utskottets arbete med att lösa dessa frågor.
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o Publicering av nyhetsbrevet PETI Journal

Sex upplagor av nyhetsbrevet PETI Journal har getts ut och skickats ut till över 
1 000 personer. Nyhetsbrevet finns tillgängligt på utskottets webbplats, delas ut vid utskottets 
sammanträden och andra evenemang och publiceras även via Facebook. Ungefär hälften av 
mottagarna är ledamöter eller personal vid Europaparlamentet, och de övriga mottagarna är 
dels personal vid andra EU-institutioner, dels allmänheten.

o Interaktiva sammanträden

Webbsändningar av utskottets sammanträden är en mycket viktig fråga för utskottet för 
framställningar. Många framställningar undertecknas av flera framställare som ofta inte har 
möjlighet att resa till Bryssel för att närvara vid sammanträdena. Webbsändningar ger många 
medborgare möjlighet att följa diskussionerna ”live” på internet.

För att öka utskottets synlighet och göra verksamheten mer interaktiv gör utskottet insatser för 
att sprida – och även reagera på – information via sociala medier som Facebook och Twitter. 
Inläggen följs, ”gilla”-markeras, publiceras och kommenteras av en publik på nästan 1 500 
personer, främst bland allmänheten.

Slutligen gör utskottet sitt yttersta för att delta i parlamentets årliga öppet hus-dag (”Open 
Day”). Lördagen den 12 maj 2012 välkomnade ledamöterna och personalen från sekretariatet 
hundratals besökare som besökte GD IPOL:s informationsdisk för att få höra om 
Europaparlamentets arbete.

o Samarbete med Europaparlamentets informationskontor i medlemsstaterna

Europaparlamentets informationskontor i medlemsstaterna fyller en viktig funktion som 
decentraliserade källor för tillgång till parlamentets tjänster för det civila samhället och 
officiella organ. Särskilt i samband med undersökningsresorna samordnar utskottet sina 
aktiviteter med respektive informationskontor för att sprida information till allmänheten och 
anordna presskonferenser. Ibland gör medborgarna också framställningar via 
Europaparlamentets informationskontor i respektive medlemsstat. Informationskontoren 
vidarebefordrar sedan framställningarna till utskottet.
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