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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att rätten att göra en framställning till Europaparlamentet är 
en av unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter, i enlighet med artikel 44 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 227 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Parlamentet 
understryker vikten av framställningar som ett sätt för medborgare och invånare att 
känna sig delaktiga i unionens verksamhet, eftersom det är ett av de mest åtkomliga 
sätten för medborgarna att vända sig till EU-institutionerna för att uttrycka sin oro över 
eventuella kränkningar av deras rättigheter, fall av felaktig tillämpning eller 
överträdelse av EU-rätten eller eventuella luckor inom EU:s regelverk. Parlamentet 
påminner om att rätten att inge framställningar är en hörnsten i deltagardemokratin och 
det europeiska medborgarskapet och att den som sådan, med vederbörlig respekt även 
för andan i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), bidrar till att 
överbrygga klyftan mellan medborgare och politiska institutioner genom att främja 
medborgarnas aktiva deltagande och engagemang i EU:s politiska debatt. Parlamentet 
anser att konferensen om Europas framtid bör leda till ökat deltagande från allmänheten. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att åta sig att aktivt delta i de åtgärder som krävs 
av framställarna för att åstadkomma verkliga förändringar i medborgarnas liv.

2. Europaparlamentet påminner om att säkerställandet av en effektiv, jämlik och enhetlig 
tillämpning av unionsrätten är helt avgörande för att upprätthålla rättsstatsprincipen, 
som är ett av unionens och medlemsstaternas grundläggande värden enligt artikel 2 i 
EU-fördraget. Parlamentet noterar ett betydande antal framställningar som ger uttryck 
för medborgarnas oro över påstådda kränkningar av rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna och välkomnar medborgarnas deltagande när det gäller att utöva sina 
rättigheter. Parlamentet betonar att bristande efterlevnad av rättsstatsprincipen, 
inbegripet av enheter på regional och lokal nivå, har en direkt inverkan på 
medborgarnas liv, vilket framgår av de framställningar som mottagits och av resultatet 
av den särskilda Eurobarometerundersökningen 489. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att, med respekt för subsidiaritetsprincipen, respektera de åtaganden som 
gjordes i dess meddelande från 2019 med titeln ”Att stärka rättsstatsprincipen inom 
unionen – En åtgärdsplan” (COM(2019)0343), för att främja en kultur av respekt för 
rättsstatsprincipen, stärka samarbetet med nationella myndigheter och säkerställa ett 
effektivt gemensamt svar på faktiska hot inom unionen. Parlamentet påminner 
kommissionen om att arbetet för att säkerställa faktisk efterlevnad av befintlig EU-rätt 
är av lika stor betydelse som arbetet med att utforma ny lagstiftning. Parlamentet 
påpekar att artikel 4 i EU-fördraget ålägger unionen att respektera medlemsstaternas 
likhet inför fördragen samt deras politiska och konstitutionella grundstrukturer. I samma 
artikel föreskrivs också att unionen ska respektera medlemsstaternas väsentliga statliga 
funktioner, särskilt sådana vars syfte är att hävda deras territoriella integritet, 
upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten.

3. Europaparlamentet betonar att bristande efterlevnad inte bara undergräver den inre 
marknadens effektivitet utan också har en direkt inverkan på individuella rättigheter och 
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därmed påverkar unionens trovärdighet och anseende. Parlamentet noterar med oro en 
växande populism och euroskepticism och uppmanar därför kommissionen att fördubbla 
sina ansträngningar för att skydda integriteten i EU:s rättsordning. Parlamentet 
understryker i detta avseende att genomförande och efterlevnad bygger på den 
fördelning av befogenheter som anges i fördragen, och att medlemsstaterna och 
kommissionen därför har ett gemensamt ansvar att genomföra och kontrollera 
efterlevnaden av unionsrätten, då kommissionen ytterst är fördragens väktare. Samtidigt 
påpekar parlamentet att alla EU-institutioner delar ansvaret för att se till att 
unionslagstiftningen genomförs och efterlevs, i enlighet med det interinstitutionella 
avtalet från 2016 om bättre lagstiftning.

4. Europaparlamentet betonar att effektivitet, insyn och ansvarsskyldighet är ytterst 
viktiga aspekter när EU-institutionerna utarbetar och tillämpar EU-lagstiftning. 
Parlamentet påpekar att Europaparlamentet är den institution som väljs direkt av 
medborgarna och påminner kommissionen – med tanke på parlamentets mycket 
viktiga granskande roll – om dess skyldighet att rapportera till parlamentet, särskilt 
inom ramen för utskottet för framställningar. Parlamentet betonar sin viktiga 
granskande roll för att uppmärksamma kommissionen på brister i genomförandet av 
EU-rätten i medlemsstaterna genom framställningar och frågor. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till kommissionen att agera med mer öppenhet, liksom att 
effektivt använda och ytterligare förbättra de befintliga övervakningsmekanismerna 
och periodiska bedömningsverktygen. Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
sin egenskap av fördragens väktare använda sig av dessa mekanismer och verktyg 
för att vederbörligen övervaka och bedöma att EU-rätten genomförs korrekt och i 
tid, och samtidigt fullt ut ge akt på EU-medborgarnas rätt till rättvisa och till god 
och effektiv administration i enlighet med artikel 298 i EUF-fördraget och 
artiklarna 41 och 47 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet 
påpekar att personer med funktionsnedsättning, i enlighet med dessa rättigheter och 
principer, bör få tillgång till utkast till lagstiftningsakter.

5. Europaparlamentet är medvetet om den följdverkan som ett effektivt genomförande av 
EU-rätten har när det gäller att höja EU-institutionernas trovärdighet. Parlamentet anser 
därför att kommissionens årsrapport, rätten att inge framställningar och det europeiska 
medborgarinitiativet är värdefulla verktyg för att EU:s lagstiftare ska kunna hitta 
eventuella luckor.

6. Europaparlamentet påminner om att utskottet för framställningar varje år mottar ett 
betydande antal framställningar från oroliga medborgare som uttrycker sitt missnöje 
med hur unionsrätten tillämpas i medlemsstaterna, och att det stora flertalet av dessa 
framställningar översänds till kommissionen för en fördjupad utredning. Parlamentet 
välkomnar kommissionens medverkan i förfarandet och anser det viktigt att ledamöter 
av Europaparlamentet kan ifrågasätta resultaten och rekommendationerna, och 
understryker att EU:s behörighet bör respekteras.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande, som tydligt anges i dess 
årsrapport för 2017 om kontroll av unionsrättens tillämpning (COM(2018)0540), att 
sätta stort värde på medborgarnas, företagens och andra berörda parters bidrag till 
upptäckten av överträdelser av unionsrätten. Parlamentet noterar i detta sammanhang 
kommissionens insatser för att belysa hur framställningarna påverkar dess åtgärder för 
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kontroll av efterlevnaden på ett antal politikområden, t.ex. miljö, migration, beskattning 
och den inre marknaden. Parlamentet understryker dock det stora antal framställningar 
som mottagits om överträdelser och felaktig tillämpning av EU-rätten på dessa 
områden, liksom på många andra verksamhetsområden. Parlamentet beklagar bristen på 
siffror om antalet framställningar som hanterats av kommissionen och det antal som 
ledde till att EU Pilot-förfaranden och överträdelseförfaranden inleddes.

8. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende den ökade insynen och offentliggörandet 
av mer information i 2018 och 2019 års rapporter om antalet framställningar som 
kommissionen behandlat och om dess uppföljningsåtgärder. Parlamentet beklagar dock 
att kommissionen i de allra flesta fall inte inledde någon utredning och inte vidtog några 
ytterligare åtgärder. Parlamentet är i detta avseende särskilt oroat över den praxis som 
innebär att ett betydande antal framställare hänvisas till andra organ på nationell, 
regional eller lokal nivå. Parlamentet noterar att denna praxis återspeglar 
kommissionens nya policy för kontroll av efterlevnaden vilken tillkännagavs i 
kommissionens meddelande från 2016 med titeln ”EU-rätten: Bättre resultat genom 
bättre tillämpning” (C(2016)8600) och som syftar till att styra medborgarna mot den 
nationella nivån när klagomål eller framställningar inte tar upp frågor om mer 
omfattande eller systematisk underlåtenhet att efterleva EU-rätten och på ett 
tillfredsställande sätt kan hanteras genom andra mekanismer. Parlamentet upprepar att 
man fortsätter att motsätta sig det tillvägagångssätt som fastställts för detta och 
uppmanar kommissionen att inleda utredningar i fall där möjliga överträdelser av 
EU-rätten har upptäckts. Parlamentet uppmanar kommissionen att behandla 
framställningarna på ett effektivare sätt genom att svara snabbt och uttömmande och 
samarbeta med medlemsstaterna för en effektiv lösning av framställningar i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att utarbeta nya 
mekanismer för att minska svarstiden vid behandlingen av framställningar. Parlamentet 
anser att kommissionens svar är otillräckliga och endast anger att den inte är behörig att 
vidta ytterligare åtgärder på EU-nivå.

9. Europaparlamentet uttrycker på nytt sin oro över att denna strategi kan leda till att 
medborgarna anser att deras röst inte hörs av EU-institutionerna och i slutändan till att 
de berövas rättsligt skydd om ett rättsmedel på EU-nivå skulle visa sig mer effektivt på 
grund av de nationella omständigheterna eller de berörda intressenas natur. Parlamentet 
betonar den besvikelse som kommissionens praxis ger upphov till för medborgare som 
vänder sig till EU för att skydda sina rättigheter, och till kommissionen i synnerhet, 
såsom fördragens väktare i enlighet med artikel 17 i EU-fördraget. Parlamentet vill se 
att ovannämnda politik för kontroll av efterlevnaden omprövas, så att det säkerställs att 
den inte på något sätt äventyrar behandlingen av vissa ärenden som skulle kunna lösas 
effektivare på EU-nivå. Parlamentet anser detta oacceptabelt och uppmanar med kraft 
kommissionen att klargöra hur den avser att ta itu med klyftan mellan medborgarnas 
förväntningar och verkligheten när det gäller möjligheten att få sin sak prövad på 
EU-nivå, och att förklara hur kommissionens strategi överensstämmer med dess roll 
som fördragens väktare och dess övervakningsansvar enligt artikel 17.1 i EU-fördraget.

10. Europaparlamentet påminner om att utskottet för framställningar mottar ett betydande 
antal framställningar från medborgare som är missgynnade på grund av beslut som 
fattats av nationella rättsväsenden. Parlamentet understryker att rätten till en rättvis 
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rättegång är en grundläggande rättighet och måste respekteras av rättsliga myndigheter i 
alla medlemsstater.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt undersöka de framställningar 
som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att effektivt genomföra och kontrollera efterlevnaden av EU:s 
miljölagstiftning, med beaktande av det antal framställningar som togs emot under 2018 
och som rör deponier som inte uppfyller kraven, otillräcklig rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse eller dålig luftkvalitet i vissa områden.

12. Europaparlamentet konstaterar att antalet nya klagomål som registrerades av 
kommissionen 2018 och 2017 nådde sin högsta nivå sedan 2011, med 3 850 nya 
klagomål under 2018, vilket var rekord, medan antalet klagomål som registrerades 
under 2019 var 3 525. Parlamentet välkomnar medborgarnas ökade inflytande när det 
gäller att övervaka och kontrollera efterlevnaden av EU-rätten, vilket framgår av det 
betydande flödet av klagomål och framställningar. Parlamentet påpekar dock att antalet 
klagomål , liksom antalet framställningar, som lett till undersökningar har legat kvar på 
en mycket låg nivå under 2019, 2018 och 2017 i förhållande till det totala antalet 
mottagna klagomål. Parlamentet efterfrågar ett mer transparent genomförande av 
tillsynspolitiken. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att inta en mer aktiv hållning 
när den samlar in information och bemöter medborgarnas farhågor, och att särskilt ta itu 
med ”Skyll på Bryssel”-kulturen.

13. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som arbetsmarknadens parter, det civila 
samhällets organisationer, EU-medborgarna och andra berörda aktörer spelar i 
övervakningen och rapporteringen av brister i medlemsstaternas införlivande och 
genomförande av EU-rätten. Parlamentet välkomnar därför allmänhetens medvetenhet 
om översyn av EU:s lagstiftning, inbegripet den avgörande rollen för visselblåsare i den 
privata och den offentliga sektorn. Parlamentet betonar att EU-medborgarna har rätt att 
få snabb, tydlig samt verkligt tillgänglig och tydlig information om de lagar som 
medlemsstaterna antar för att införliva EU-rätten i den nationella lagstiftningen och om 
vilka nationella myndigheter som ansvarar för att säkerställa att lagstiftningen 
genomförs korrekt.

14. Europaparlamentet är i detta avseende medvetet om att det är mycket viktigt att fortsätta 
att främja ett närmare samarbete och stärka banden med de nationella parlamenten i 
lagstiftningsprocessen. Parlamentet betonar att förseningar i genomförandet har en 
negativ inverkan på rättssäkerheten. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att vidta kraftfullare åtgärder mot varje försenat eller bristfälligt 
införlivande av direktiv för att säkerställa att EU-rätten genomförs och efterlevs fullt ut 
och på så sätt garantera rättsstaten och demokratin. Parlamentet understryker vikten av 
informationsuppdrag på grundval av framställningar till medlemsstaterna i syfte att 
förbättra utredningen av framställarnas påståenden, och som ett unikt sätt att komma 
närmare medborgarna och visa att deras farhågor tas på allvar. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att verkligen beakta rapporterna från parlamentets 
undersökningsuppdrag och samt de resolutioner som bygger på framställningar.

15. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen, trots sina ansträngningar under de 
senaste åren för att öka insynen i sin övervakning och kontroll av efterlevnaden 



AD\1214205SV.docx 7/9 PE644.960v03-00

SV

(t.ex. genom en central plattform som tillhandahåller information om överträdelser), 
ännu inte har svarat på parlamentets återkommande uppmaningar att regelbundet hållas 
underrättat om varje EU Pilot-förfarande och överträdelseförfarande som inletts, särskilt 
när dessa följer av framställningar. Parlamentet betonar vikten av att få regelbundna 
uppdateringar om utvecklingen i överträdelseförfaranden i samband med öppna 
framställningar, och samtidigt respektera de krav på konfidentialitet som fastställs i 
Europeiska unionens domstols rättspraxis. Parlamentet beklagar det fortsatt bristande 
engagemang som kommissionen visar upp när det gäller att bemöta de farhågor som 
tagits upp i EU Pilot-förfaranden. Parlamentet påminner kommissionen om 
medborgarnas höga förväntningar på insyn i dess tillsynsverksamhet. Parlamentet 
uppmanar därför eftertryckligen kommissionen att dela information om denna med 
parlamentet i god tid och i en anda av lojalt samarbete för att göra det möjligt för 
parlamentet att utöva sin kontroll över den verkställande makten i enlighet med artikel 
14 i EU-fördraget och därigenom stärka legitimiteten och ansvarsskyldigheten för 
kommissionens åtgärder för kontroll av efterlevnaden, bygga tillit till EU-projektet och i 
slutändan stärka EU Pilot-förfarandets legitimitet.

16. Europaparlamentet betonar att en nära och strukturerad dialog mellan kommissionen 
och medlemsstaterna på ett tidigt stadium är avgörande för en effektiv och korrekt 
tillämpning av EU-rätten. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att 
förbättra mekanismen för problemlösning inom ramen för EU Pilot och att återinföra en 
bredare användning av denna i syfte att, i ett betydande antal fall, snabbt och informellt 
lösa eventuella överträdelser av EU-rätten i ett tidigt skede utan att behöva tillgripa ett 
formellt överträdelseförfarande. Parlamentet noterar att syftet med EU Pilot, enligt den 
nya politik som antagits av kommissionen för att säkerställa respekten för EU-rätten, 
dock inte är att förlänga överträdelseförfarandet utan tvärtom att bidra till att effektivt 
lösa problem.

17. Europaparlamentet påminner i detta avseende om att kommissionen – i både 
revisionsrättens översiktliga analys från 2018 ”Genomförandet av EU-rätten i praktiken: 
Europeiska kommissionens tillsynsansvar enligt artikel 17.1 i fördraget om Europeiska 
unionen” och Europeiska ombudsmannens beslut från 2017 om förslag till följd av 
hennes strategiska undersökning OI/5/2016/AB om tidsramar för och insyn i Europeiska 
kommissionens hantering av överträdelseklagomål – uppmanas att säkerställa att 
ärenden som föregår ett överträdelseförfarande behandlas på ett sätt som bättre 
respekterar tidsfrister samt möjliggör mer insyn och är mer likvärdigt, med hänsyn till 
principerna om subsidiaritet och likabehandling.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka den diskriminering som 
utövas på grundval av det eller de officiella språken i en medlemsstat i skolor och 
offentlig förvaltning inom territorier som har mer än ett officiellt språk, vilket hindrar 
den fria rörligheten och bryter mot bestämmelserna om den inre marknaden (artikel 26.2 
i EUF-fördraget).
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