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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 betonar behovet 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 enighet med artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (FEU).

2. Europaparlamentet framhåller de nationella parlamentens avgörande roll under den 
förberedande granskningen av förslag till EU-lagstiftning samt för ett korrekt 
genomförande av denna från medlemsstaternas sida.

3. Europaparlamentet uppmanar till förbättringar av EU:s lagstiftningsprocess, vilken 
bygger på öppenhet och ansvarsskyldighet vid utformningen av lagstiftningen, samt, där 
så är lämpligt, tillsammans med det civila samhällets deltagande. Parlamentet upprepar 
att ändamålsenligheten i EU:s rättsakter – som är beroende av att de genomförs korrekt 
och snabbt – utgör hörnstenen för rättssäkerhet och bättre tillämpning.

4. Europaparlamentet betonar att ett korrekt införlivande och genomförande av EU-
lagstiftningen på grundval av artikel 197 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) är av yttersta vikt. Parlamentet uppmanar till lämplig 
konsekvensbedömning i efterhand av EU-rätten, inklusive hållbarhetsbedömningar. 

5. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som även arbetsmarknadens parter och 
organisationer i det civila samhället spelar för att övervaka och främja effektiv rättslig 
prövning enligt EU-rätten.  Parlamentet uppmanar kommissionen att höja 
medvetenheten om medborgarnas och företagens rättigheter enligt EU-rätten och att 
ytterligare stödja de klagande genom att förbättra deras kunskap om det administrativa 
förfarandet.

6. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt kommissionen att stärka den offentliga debatten 
kring dess årsrapport om övervakningen av EU-rättens tillämpning och att ytterligare 
stödja medlemsstaterna i införlivandet och genomförandet av EU-lagstiftningen genom 
initiativ för institutionell och administrativ kapacitetsuppbyggnad.

7. Europaparlamentet påminner om behovet att fullt ut skydda Europeiska unionens 
domstols roll för att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av EU-rätten mot 
bakgrund av brexit och de framtida förbindelserna med Förenade kungariket.  


