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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens årsrapporter om kontroll av unionsrättens 
tillämpning. Parlamentet anser att dessa rapporter är avgörande för att säkerställa 
demokratisk kontroll så att unionsrätten införlivas och genomförs korrekt. Parlamentet 
anser att en sådan övervakning är nödvändig för att kartlägga bristande rättsstatlighet 
innan det når en punkt där en formell reaktion krävs.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka den offentliga debatten om sin 
årsrapport om kontrollen av unionsrättens tillämpning. Parlamentet betonar behovet av 
att göra denna offentliga debatt öppen för ett så brett medborgardeltagande som möjligt, 
och konstaterar att det civila samhället också skulle kunna involveras under 
överinseende av konferensen om Europas framtid.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare stödja medlemsstaterna i 
införlivandet och genomförandet av EU-lagstiftningen genom initiativ för institutionell 
och administrativ kapacitetsuppbyggnad.

4. Europaparlamentet betonar betydelsen av rättsstatsprincipen som en förutsättning för en 
korrekt övervakning och tillämpning av unionsrätten. Parlamentet betonar sin djupa oro 
över de allmänna bristerna i tillämpningen av rättsstatsprincipen i ett antal 
medlemsstater, vilket beskrivs närmare i kommissionens rapport från 2020 om 
rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar rådet att snarast möjligt få till stånd ett 
samarbete med parlamentet för att nå en överenskommelse om kommissionens förslag 
till förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller 
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna (COM(2018)0324).

5. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att säkerställa efterlevnad av 
unionsrätten för att skapa lika villkor. Parlamentet betonar behovet av att kontinuerligt 
förbättra de mekanismer som är utformade för att säkerställa att regleringen är i 
fullständig överensstämmelse med fördragen, särskilt med principerna om tilldelade 
befogenheter, subsidiaritet och proportionalitet i enlighet med artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget), principen om lojalt samarbete enligt artikel 13 i 
EU-fördraget och principen om likhet inför lagen, enligt artikel 20 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Parlamentet understryker 
vidare att ändamålsenligheten i EU:s rättsakter – som är beroende av att de genomförs 
snabbt och korrekt – är en hörnsten för rättssäkerhet och god tillämpning av 
unionsrätten.

6. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionens normer måste formuleras på 
ett tydligt och begripligt sätt, med respekt för principerna om rättslig klarhet, öppenhet 
och rättssäkerhet. Parlamentet betonar att unionsrätten tydligt måste definiera de 
rättigheter och skyldigheter som den medför för dem som den riktar sig till, särskilt för 
EU-institutionerna och medlemsstaterna. Parlamentet föreslår att icke rättsligt bindande 
vägledningsdokument undersöks som en möjlig väg att bistå medlemsstaterna i 
genomförandeprocessen. Parlamentet beklagar de inkonsekvenser i tillämpningen och 
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tolkningen av unionsrätten som kan bero på felaktiga översättningar av lagtexter. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att göra mer för att se till att antagen EU-
lagstiftning översätts korrekt. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att fortsätta och intensifiera dialogen och utbytet av bästa praxis för att 
hantera bristen på tydlighet och öppenhet i regleringsarbetet vid införlivandet av 
unionsrätten.

7. Europaparlamentet påminner om att tillämpningen av unionsrätten inbegriper full 
respekt för gemensamma värden, däribland grundläggande rättigheter, demokrati och 
rättsstatsprincipen, i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet betonar sin oro 
över den försämrade situationen när det gäller rättsstatsprincipen i ett antal 
medlemsstater, vilket beskrivs närmare i kommissionens rapport från 2020 om 
rättsstatsprincipen. Parlamentet upprepar sitt stöd för inrättandet av en EU-mekanism 
för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, som ska styras av ett 
interinstitutionellt avtal mellan de tre institutionerna, bestående av en årlig 
övervakningscykel för unionens värden som omfattar alla aspekter av artikel 2 i EU-
fördraget. Parlamentet anser att de tillgängliga verktyg som föreskrivs i fördragen bör 
förbättras och föreslår att denna fråga tas upp vid konferensen om Europas framtid.

8. Europaparlamentet framhåller den avgörande roll som nationella parlament och, i 
förekommande fall, regionala parlament spelar i den förberedande granskningen av 
utkast till EU-lagstiftning, med tanke på att denna roll också gör det möjligt för 
medlemsstaterna att förbättra kvaliteten i lagstiftningen och påskynda genomförandet av 
den. Parlamentet konstaterar att befintliga former av samarbete med nationella 
parlament, såsom interparlamentariska delegationer eller förfaranden där nationella 
parlament deltar i informationsutbyte om utformning och tillämpning av unionsrätten, 
skulle kunna förbättras. Parlamentet föreslår att man vid konferensen om Europas 
framtid diskuterar möjligheterna att stärka samarbetet om tillämpningen av 
unionsrätten, och om reglering och genomförandet av proportionalitets- och 
subsidiaritetsprinciperna. Parlamentet anser att försök att undergräva medlemsstaternas 
konstitutionella integritet utgör en överträdelse av unionsrätten.

9. Europaparlamentet efterlyser en bättre lagstiftningsprocess för EU som bygger på 
öppenhet och ansvarighet vid utformningen av lagstiftning, samt, där så är lämpligt, 
tillsammans med det civila samhället. 

10. Parlamentet påminner om den princip om öppenhet som fastställs i EU-fördragen och 
unionsmedborgarnas rätt till rättvisa och god förvaltning, som föreskrivs i artiklarna 41 
och 47 i stadgan. Parlamentet påpekar att dessa rättigheter och principer innebär att 
medborgarna ska ges adekvat tillgång till förslag till rättsakter som berör dem. 
Parlamentet vidhåller att dessa rättigheter och principer också bör vara ytterst viktiga 
för medlemsstaterna när de föreslår utkast till rättsakter i syfte att genomföra 
unionsrätten.

11. Europaparlamentet påminner om ansträngningarna från EU-institutionernas sida att 
inrätta en gemensam databas och webbplats för alla delar av lagstiftningsförfarandet, 
men beklagar att dessa ansträngningar ännu inte gett resultat. Parlamentet anser att 
befintliga och framtida databaser och webbplatser bör ge alla berörda parlament 
möjlighet att lämna relevanta bidrag.
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12. Europaparlamentet upprepar ståndpunkten från sin resolution av den 17 januari 2019 
om ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna 
om lagstiftning i rådets förberedande organ. Parlamentet uppmanar rådet att utveckla 
klara och offentligt tillgängliga kriterier för att klassificera handlingar som ”LIMITE” i 
linje med unionsrätten, och att i ett tidigt skede systematiskt se över vilka handlingar 
som har märkts med ”LIMITE”, före det slutliga antagandet av en lagstiftningsakt, 
inbegripet före informella förhandlingar i trepartsmöten.

13. Europaparlamentet betonar att ett korrekt införlivande och genomförande av 
unionsrätten på grundval av artikel 197 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) är av yttersta vikt, eftersom det är medlemsstaternas samt 
unionens institutioners och organs gemensamma ansvar. Parlamentet efterlyser en 
lämplig konsekvensbedömning på förhand och i efterhand av unionsrätten, bland annat 
när det gäller hållbarhet, sociala frågor, miljöfrågor och jämställdhetsfrågor, i linje med 
Europaparlamentets och rådets åtagande, som fastställs i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning.

14. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste kunna införliva unionsrätten 
på ett korrekt sätt i sina egna rättssystem. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en 
lämplig tidsplan för lagstiftningsförfaranden för att ge införlivandet tillräcklig tid.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att agera gemensamt 
och konsekvent för att ta itu med problem som rör överreglering under införlivandet och 
tillämpningen av unionsrätten, eftersom denna praxis lägger en onödig börda på 
medborgare, företag och förvaltningar, leder till missuppfattningar om EU:s 
lagstiftningsverksamhet och ökar den omotiverade EU-skepsisen bland medborgarna. 
Parlamentet påminner i detta avseende om bestämmelserna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning, enligt vilka de nationella åtgärder som inte är strikt 
kopplade till unionslagstiftningen i fråga tydligt måste anges och dokumenteras av 
medlemsstaterna, medan de delar som inte har något samband alls med 
unionslagstiftningen bör göras identifierbara antingen genom införlivandeakter eller 
genom tillhörande dokument. Parlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet 
informera om den dokumentation som finns om åtgärder mot överreglering.

16. Europaparlamentet noterar den särskilda bristen på införlivande, genomförande och 
övervakning av unionsrätten på området frihet, säkerhet och rättvisa, i motsats till den 
stora brådska med vilken lagstiftningsförslag på detta område ofta drivs igenom av 
kommissionen och rådet under EU:s lagstiftningsprocess. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och de nationella myndigheterna att aktivt och noggrant övervaka och 
verkställa tillämpningen av unionsrätten på detta område.

17. Europaparlamentet erkänner att för att säkerställa en korrekt tillämpning av unionsrätten 
och en väl fungerande inre marknad måste medborgare och företagare informeras om 
frågor som uppkommer i samband med den dagliga tillämpningen av unionsrätten. 
Parlamentet efterlyser ett starkare samarbete på detta område, bland annat genom 
Solvit-tjänsten.

18. Europaparlamentet betonar vikten av en verklig dialog mellan kommissionen och 
medlemsstaterna under det administrativa förfarandet.
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19. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som även arbetsmarknadens parter, 
jämställdhetsorganen och organisationerna i det civila samhället spelar för att övervaka 
och främja effektiv rättslig prövning enligt unionsrätten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka medvetenheten om medborgarnas och företagens rättigheter 
enligt unionsrätten och att fortsatt stödja de klagande genom att ge dem bättre 
kunskaper om det administrativa förfarandet. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att som fördragens väktare inleda lämpliga utredningar av de ärenden 
som handlar om en eventuell överträdelse av unionsrätten och som på korrekt sätt har 
tagits upp av medborgare eller organisationer i det civila samhället.

20. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som visselblåsare spelar när det gäller 
att övervaka att unionsrätten tillämpas korrekt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att genomföra EU:s regler för minimiskydd som man enades om i mars 2019 och 
formellt antog i oktober 2019, långt före tidsfristen två år senare. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utnyttja det utrymme som direktivet ger för att tillämpa det så brett 
som möjligt, och att erbjuda ekonomisk ersättning till dem som drabbas på grund av att 
de rapporterat om överträdelser av unionsrätten.

21. Europaparlamentet noterar att antalet nya överträdelseförfaranden som inleddes 2018 
minskade med 10 % jämfört med 2017 och att antalet nya överträdelseförfaranden 
ökade under 2019. Parlamentet noterar att enligt uppdelningen av de nya 
överträdelseförfaranden som pågick i slutet av 2017, 2018 och 2019 var det främst på 
politikområdena miljö, rörlighet och transport, den inre marknaden, finansiell stabilitet, 
finansiella tjänster och kapitalmarknader som de flesta överträdelseförfarandena mot 
medlemsstater inleddes. 

22. Europaparlamentet beklagar att antalet överträdelseförfaranden som rör EU-lagstiftning 
om den inre marknaden har ökat med 20 % sedan december 2017, och uppmanar 
medlemsstaterna att införliva unionsrätten snabbare och mer omsorgsfullt. Parlamentet 
välkomnar att antalet nya ärenden om försenat införlivande minskade under tre på 
varandra följande år – 2017, 2018 och 2019. Parlamentet noterar dock med oro att den 
genomsnittliga införlivandetiden i EU har ökat, och att det 2019 tog tre månader längre 
att införliva direktiv i den nationella lagstiftningen än under 2018. Parlamentet beklagar 
att det trots den senaste tidens framsteg fortfarande är problem vad gäller en snabb och 
korrekt tillämpning av unionsrätten i ett antal medlemsstater.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se sin roll som fördragens väktare som 
central och att inleda överträdelseförfaranden då det är nödvändigt för att få till stånd en 
korrekt tillämpning av unionsrätten i syfte att garantera rättssäkerhet för EU:s 
medborgare och företag. 

24. Europaparlamentet noterar att kommissionen inte längre använder EU Pilot som 
standardplattform för att inleda en dialog med medlemsstaterna om påstådda 
överträdelser av unionsrätten, eftersom man insåg att det skapade ytterligare byråkrati 
utan att tillföra något egentligt mervärde. Parlamentet påminner om att andelen lösta 
ärenden som togs upp via EU Pilot var 77 % under 2017 och 2019, och 73 % under 
2018.
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25. Europaparlamentet bekräftar att Europeiska unionens domstol är den enda institution 
som ansvarar för att avgöra giltigheten i EU-institutionernas rättsakter. Parlamentet 
påminner vidare om domstolens roll när det gäller att säkerställa en korrekt tolkning och 
tillämpning av unionsrätten i samband med genomförandet av utträdesavtalet och de 
framtida förbindelserna med Förenade kungariket.
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