
P6_TA(2008)0437 

Överläggningarna i utskottet för framställningar år 2007 

Europaparlamentets resolution av den 23 september 2008 om överläggningarna i 

utskottet för framställningar under 2007 (2008/2028(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

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

framställningar, särskilt resolutionen av den 21 juni 2007 om resultaten från 

framställningsutskottets studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid1, 

– med beaktande av artiklarna 21 och 194 i EG-fördraget,  

– med beaktande av artiklarna 45 och 192.6 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A6-0336/2008), och av 

följande skäl: 

A. Framställningsprocessen är utomordentligt viktig eftersom den ger enskilda personer 

möjlighet att göra Europaparlamentet uppmärksamt på problem som direkt berör dem och 

som hör till unionens verksamhetsområde. 

B. Utskottet för framställningar bör ständigt sträva efter att öka sin effektivitet för att bättre 

tjäna EU-medborgarna och möta deras förväntningar. 

C. Trots att det har skett stora framsteg i utvecklingen av unionens strukturer och politik 

under denna period upplever medborgarna ofta brister i tillämpningen av unionens politik 

och program som påverkar dem direkt. 

D. Enligt EG-fördraget har EU-medborgare rätt att inge framställningar till 

Europaparlamentet, men de kan också kanalisera sina klagomål till andra EU-institutioner 

eller organ, särskilt kommissionen. 

E. Åtgärder för att främja och informera om medborgarnas rätt att inge framställningar till 

Europaparlamentet är alltid nödvändiga på nationell nivå för att väcka allmänhetens 

intresse och i synnerhet för att undvika en sammanblandning mellan olika 

klagomålsförfaranden. 

F. Medlemsstaterna ansvarar för tillämpningen av gemenskapens förordningar och direktiv 

och får delegera detta ansvar till regionala och lokala politiska myndigheter i enlighet 

med sin konstitutionella ordning. 

G. Europaparlamentet har rätt att, med beaktande av den viktiga subsidiaritetsprincipen, 

utöva demokratisk tillsyn över unionens politik för att se till att unionens lagar genomförs 

och tolkas korrekt och fyller det syfte för vilket de utformades, debatterades och antogs av 

unionens behöriga institutioner. 
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H. EU-medborgare och personer bosatta i unionen kan aktivt medverka i denna tillsyn 

genom att utöva sin rätt att inge framställningar till parlamentet i vetskap om att de 

kommer att behandlas och utredas av ansvarigt utskott och besvaras på lämpligt sätt. 

I. De befintliga fördragen innehåller redan åtaganden om att som grundläggande 

europeiska samhällsvärderingar respektera mänsklig värdighet, frihet, demokrati, 

rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, jämställdhet och minoriteters rättigheter. De nya 

fördragen om Europeiska unionen och Europeiska unionens funktionssätt kommer, om de 

ratificeras av alla 27 medlemsstater, att förstärka åtagandena ytterligare genom 

införlivandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna, bestämmelsen om att 

unionen ska ansluta sig till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna och införandet av en rättslig grund för medborgares 

lagstiftningsinitiativ och ett särskilt förvaltningsrättsligt system för EU-institutionerna. 

J. I artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen fastställs förfaranden varigenom unionen 

kan vidta åtgärder mot medlemsstater som allvarligt och ihållande bryter mot de principer 

som ligger till grund för unionen och som fastställs i artikel 6 i samma fördrag. 

K. I detta sammanhang erinras om att EU-medborgare ofta inger framställningar till 

parlamentet för att få upprättelse om de upplever att deras fördragsenliga rättigheter har 

kränkts och om de anser att tillgängliga rättsmedel är olämpliga, ogenomförbara, tar för 

lång tid eller, vilket ofta är fallet, är för kostsamma. 

L. Utskottet för framställningar har som ansvarigt utskott inte bara skyldighet att svara på 

enskilda framställningar, utan ska även försöka hitta praktiska lösningar på framställarnas 

problem, inom en lämplig tidsram. Detta är huvudsyftet med dess arbete. 

M. Lösningar på framställarnas problem är i allmänhet ett resultat av ett lojalt samarbete 

mellan utskottet för framställningar, å ena sidan, och kommissionen, medlemsstaterna och 

deras regionala och lokala myndigheter, å andra sidan, som tillsammans kan erbjuda 

lösningar utanför domstol. 

N. Ibland saknas dock en tydlig vilja från medlemsstaters och regionala eller lokala 

myndigheters sida att hitta praktiska lösningar på de problem som tas upp av 

framställarna. 

O. Även om framställarnas påståenden inte alltid är välgrundade har framställarna rätt att 

förvänta sig en förklaring och ett svar från det ansvariga utskottet. 

P. Förstärkt interinstitutionell samordning bör göra omstyrningen av otillåtliga 

framställningar till nationella myndigheter mer effektiv. 

Q. Framställningarna får förklaras vara otillåtliga om de inte hör till Europeiska unionens 

verksamhetsområde. Framställningsprocessen ska inte utnyttjas av medborgarna som ett 

sätt att överklaga beslut som har fattats av behöriga nationella rättsliga eller politiska 

myndigheter och som de ogillar. 

R. Det är viktigt att parlamentet ser till att det har vad som krävs i fråga om faktisk 

auktoritet, regler, förfaranden och resurser för att effektivt och inom rimlig tid svara på 

ingivna framställningar. 



S. Framställningsprocessen kan bidra positivt till bättre lagstiftning genom att identifiera 

områden som tas upp av framställarna där den befintliga EU-lagstiftningen är svag eller 

inte fyller avsedda mål. Sådana situationer kan åtgärdas genom att de berörda rättsakterna 

ändras med det berörda lagstiftningsutskottets medverkan och under dess ledning. 

T. Framställningsprocessen bidrar också på ett betydande sätt till att identifiera fall där 

medlemsstaterna inte tillämpar gemenskapslagstiftningen på rätt sätt, vilket ofta leder till 

att kommissionen inleder ett överträdelseförfarande i enlighet med artikel 226 i 

EG-fördraget. 

U. Syftet med överträdelseförfarandet är att se till att den berörda medlemsstaten följer 

befintlig gemenskapslagstiftning. Endast kommissionen kan fatta beslut om att inleda ett 

förfarande. Det finns ingen bestämmelse om att parlamentet ska vara direkt inblandat i 

denna process. Ungefär en tredjedel av överträdelserna rör emellertid frågor som har 

tagits upp i framställningar ingivna till parlamentet. 

V. Även om ett överträdelseförfarande bekräftar att en överträdelse har ägt rum är det inte 

säkert att detta direkt leder till att enskilda framställare får upprättelse, vilket skadar 

medborgarnas förtroende för EU-institutionernas kapacitet att uppfylla deras 

förväntningar. 

W. Under 2007, då antalet ledamöter i utskottet ökade från 25 till 40, registrerade parlamentet 

1 506 framställningar (vilket var en ökning med 50 procent jämfört med 2006), varav 

1 089 förklarades tillåtliga. 

X. Under 2007 deltog totalt 159 framställare i framställningsutskottets sammanträden, 

förutom många andra som närvarade för att följa förhandlingarna. 

Y. Sex studiebesök organiserades under 2007 till Tyskland, Spanien, Irland, Polen, Frankrike 

och Cypern. Dessa besök ledde till rapporter och rekommendationer som senare 

skickades till alla berörda parter och framför allt till framställarna. 

Z. Nio fulltaliga utskottsmöten hölls då mer än 500 enskilda framställningar diskuterades, 

med värdefullt bistånd från företrädare för kommissionen. Samtliga framställare 

informerades om vad man kommit fram till under utskottsmötena. 

AA. Följande frågor är av störst intresse för EU-medborgarna enligt vad som framkommer i 

framställningsprocessen: miljö och miljöskydd, inbegripet brister i direktivet om 

miljökonsekvensbedömning, vattenramdirektivet, dricksvattendirektivet, 

avfallsdirektiven, livsmiljödirektivet, fågeldirektivet, penningtvättsdirektivet m.fl., samt 

en allmän oro över föroreningar och klimatförändring, enskildas rättigheter och privat 

äganderätt, finansiella tjänster, arbetstagares fria rörlighet och rättigheter, inbegripet 

pensionsrättigheter och andra socialförsäkringsbestämmelser, fri rörlighet för varor och 

beskattning, erkännande av yrkeskvalifikationer, etableringsfrihet, samt diskriminering på 

grund av nationalitet eller kön eller diskriminering av minoritetsgrupper.  

AB. Innehållet i framställningarna och behandlingen av dem under 2007 berörde viktiga 

samtidsfrågor som klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, vattenbrist, reglering 

av finansiella tjänster och Europeiska unionens energiförsörjning. 

AC. Det har etablerats permanenta och konstruktiva förbindelser mellan Europeiska 



ombudsmannen, som ansvarar för att utreda medborgarnas klagomål om administrativa 

missförhållanden inom EU-institutionerna, och utskottet för framställningar, som 

regelbundet rapporterar till parlamentet om ombudsmannens årsrapport och om särskilda 

rapporter, som är Europeiska ombudsmannens sista åtgärd om hans rekommendationer 

inte följs, varav en offentliggjordes 2007. 

AD. En begäran från det ansvariga utskottet i juni 2005 om tillstånd att utarbeta ett betänkande 

om en särskild rapport från ombudsmannen till parlamentet om administrativa 

missförhållanden inom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning avslogs genom ett 

beslut av talmanskonferensen den 15 november 2007. 

AE. I framtiden kommer EU-medborgarna att bli ännu mer delaktiga i Europeiska unionens 

verksamhet och arbete, särskilt genom det ”medborgarinitiativ” som det föreskrivs om i 

Lissabonfördraget och som, om det fördraget ratificeras av samtliga 27 medlemsstater, 

kommer att innebära att en grupp enskilda medborgare från flera medlemsstater som 

uppgår till minst en miljon personer har rätt att kräva nya lagförslag. Detta förutsätter att 

särskilda förfaranden införs som omfattar kommissionen, till vilken sådana förslag först 

ska ställas, men även Europaparlamentet och rådet. 

AF. Om framställningsutskottets verksamhet är effektiv och ändamålsenlig sänder detta en 

tydlig signal till medborgarna att deras berättigade intressen beaktas, och detta skapar ett 

verkligt band mellan medborgarna och EU. Om det å andra sidan förekommer 

oacceptabla förseningar och medlemsstaterna är ovilliga att genomföra de krävda 

rekommendationerna i enlighet med gemenskapslagstiftningen, blir avståndet mellan EU 

och dess medborgare bara större och bekräftar i flera fall medborgarnas åsikt om att det 

finns ett demokratiskt underskott. 

AG. Under 2007 kunde ledamöterna i utskottet för framställningar dra nytta av den betydande 

förbättringen av den databas och det administrationsverktyg som baseras på 

programvaran e-Petition, som sekretariatet har utvecklat i samarbete med IT-avdelningen 

för att ge alla utskottets ledamöter och de politiska grupperna direkt tillgång till 

framställningar och tillhörande handlingar och därmed göra det lättare för dem att hjälpa 

framställarna på ett effektivt sätt. 

AH. Parlamentet lyckades emellertid inte anskaffa de medel som begärdes i förra årets 

resolution om arbetet i utskottet för framställningar och som behövs för att förbättra 

webbfunktionerna för framställningsprocessen och genomföra artikel 192.2 i parlamentets 

arbetsordning, enligt vilken det ska ”inrättas ett elektroniskt register i vilket medborgarna 

kan ansluta sig till framställaren genom att med sin egen elektroniska underskrift skriva 

på en framställning som har förklarats tillåtlig och som har upptagits i registret”. 

AI. Det är viktigt att EU-medborgarna får korrekt information om arbetet i utskottet för 

framställningar när de gör sig redo att rösta fram ett nytt parlament i de kommande val 

som ska hållas i juni 2009. 

1. Europaparlamentet välkomnar det nära samarbete som utskottet för framställningar och 

dess sekretariat har med kommissionen och ombudsmannen samt samarbetsklimatet 

mellan de två institutionerna, som båda försöker vara lyhörda för EU-medborgarnas 

problem. Parlamentet är emellertid övertygat om att en prioriterad fråga bör vara att ge 

utskottet för framställningar utökade utredningsmöjligheter, framför allt genom att 

förstärka utskottets sekretariat och juridiska expertis. Parlamentet förbinder sig att 



ytterligare effektivisera framställningsutskottets interna förfaranden för att ytterligare 

underlätta framställningsprocessen, särskilt när det gäller den tidsram inom vilken 

behandlingen av framställningar ska avslutas, framställningarnas tillåtlighet, utredningen 

och uppföljningen av framställningar, anordnandet av utskottssammanträden, samarbete 

med andra parlamentariska utskott som kan ha ett intresse av eller behörighet när det 

gäller vissa framställningar samt sådana utskottsinitiativ som undersökningsuppdrag. 

2. Europaparlamentet betonar att den rättsliga räckvidden för Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna kommer att erkännas om Lissabonfördraget ratificeras 

av alla, och att detta formellt kommer att fastställa stadgans oberoende bindande karaktär. 

Parlamentet påminner om nödvändigheten att planera konkreta åtgärder för att fastställa 

vilken effekt detta kommer att ha på medborgarnas rättigheter och, som en följd av detta, 

på framställningsutskottets arbete och behörighet. 

3. Europaparlamentet upprepar sin begäran till generalsekreteraren om en omgående 

översyn av medborgarportalen på parlamentets webbplats så att portalen blir mer synlig 

vad gäller rätten att inge framställningar och så att medborgarna har möjlighet att tillfoga 

sina elektroniska underskrifter till stöd för framställningar, i enlighet med artikel 192.2 i 

arbetsordningen. Parlamentet framhåller att medborgarportalen måste garantera att de 

mjukvaror som används som webbläsare är kompatibla så att medborgarna ges lika 

tillträdesrätt i detta avseende. 

4. Europaparlamentet anser att det nuvarande förfarandet för registrering av framställningar 

leder till onödiga dröjsmål i behandlingen av dem och är bekymrat över att detta kan 

uppfattas som en viss brist på lyhördhet gentemot framställarna. Parlamentet uppmanar 

därför sin generalsekreterare att vidta nödvändiga åtgärder för att överföra registreringen 

av framställningar från generaldirektoratet för parlamentets ledning till det ansvariga 

utskottets sekretariat. 

5. Europaparlamentet uppmanar till förhandlingar mellan parlamentet och kommissionen i 

syfte att bättre samordna deras arbete kring klagomålen på ett sätt som underlättar, 

förenklar och rationaliserar klagomålsförfarandena och gör dem snabbare och mera öppna 

för insyn. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera tillbaka till 

framställningsutskottet inom sex månader. 

6. Europaparlamentet stöder formaliseringen av ett förfarande varigenom framställningar 

som rör den inre marknaden överförs till Solvit-nätverket, i syfte att märkbart förkorta 

framställningsförfarandena när det gäller frågor som berör den inre marknaden, såsom 

bilskatt, erkännande av yrkeskvalifikationer, uppehållstillstånd, gränskontroller och 

tillgång till utbildning, samtidigt som parlamentet behåller rätten att pröva frågan när en 

tillfredsställande lösning inte går att finna via Solvit. 

7. Europaparlamentet upprepar behovet av ett större engagemang från rådet och från 

medlemsstaternas permanenta representanter i framställningsutskottets verksamhet, och 

uppmanar dem att öka sin närvaro och sitt deltagande, eftersom detta skulle vara i 

medborgarnas intresse. 

8. I anslutning till en förstärkning av framställningsutskottets sekretariat och till en 

utveckling av framställningssystemet anser Europaparlamentet att inrättandet av ett 

elektroniskt system där framställarna via nätet kan följa med framställningarnas gång, 

skulle hjälpa till att skapa en mera öppen och effektiv process, bland annat genom 



regelbundna statusuppdateringar och begäranden om ytterligare information. Parlamentet 

konstaterar att en sådan åtgärd bättre skulle motsvara EU-medborgarnas förväntningar 

och samtidigt ge bättre resultat när det gäller fullgörandet av de förpliktelser som åligger 

parlamentet och dess utskott för framställningar. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta rekommendationerna från 

utskottet för framställningar när den fattar beslut om att inleda överträdelseförfaranden 

mot medlemsstater, och upprepar sitt krav på att framställningsutskottet ska underrättas 

direkt och officiellt av kommissionen när ett överträdelseförfarande inleds som har 

anknytning till en framställning som är under behandling av utskottet. 

10. Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang framställningsutskottets representativa 

funktion och den institutionella roll och plikt det spelar och uppfyller gentemot EU:s 

medborgare och invånare. 

11. Europaparlamentet är oroat över att det tar för lång tid för kommissionen och 

EG-domstolen, om och när domstolen är involverad, att avsluta överträdelseförfaranden. 

Detta beror ofta på långsam handläggning eller förhalning av berörda myndigheter i 

medlemsstaterna, och parlamentet efterlyser därför strängare tidsramar. Parlamentet 

betvivlar att det s.k. horisontella överträdelseförfarandet, som tar längre tid, är effektivt, 

och efterlyser en översyn av överträdelseförfarandet för att skapa större respekt för 

tillämpningen av EG:s rättsakter. 

12. Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att utnyttja förfarandet på ett 

bättre sätt för att se till att gemenskapslagstiftningen respekteras fullt ut och beklagar 

djupt att de långsamma förfarandena och försöken att ofta förvilla begreppen leder till 

faktiska överträdelser av gemenskapslagstiftningen av medlemsstater, som alltså kan 

agera på detta sätt ostraffat och i strid med intressena hos direkt berörda lokala grupper 

som har ingett en framställning till parlamentet. 

13. Europaparlamentet anser att det är problematiskt att det nuvarande systemet för 

övervakning av gemenskapslagstiftningen gör att medlemsstaterna kan vänta med att följa 

lagstiftningen tills de hotas med böter och även då undgå ansvar för tidigare avsiktliga 

överträdelser, och att medborgarna ofta verkar sakna tillgång till tillräckliga rättsmedel på 

nationell nivå även när EG-domstolen har funnit att en medlemsstat har underlåtit att 

respektera medborgarnas rättigheter enligt gemenskapslagstiftningen. 

14. Europaparlamentet rekommenderar att prioritet ges för att garantera att 

framställningsutskottet i sin verksamhet är effektivt och ändamålsenligt i alla avseenden, 

från början till slut, eftersom detta utgör ett verkligt och påtagligt åtagande i förhållande 

till medborgarna och det vittnar om att EU är villigt och kapabelt att beakta medborgarnas 

befogade intressen. 

15. Europaparlamentet är oroat och bestört över att framställare rapporterar att de, även när 

innehållet i deras framställningar har fått stöd från utskottet för framställningar, alltför 

ofta har stora svårigheter att få gottgörelse från inblandade myndigheter och nationella 

domstolar. Parlamentet anser att sådana brister i systemet måste utredas ytterligare, 

särskilt i den mån de berör sektorn för finansiella tjänster, vilket var fallet med 

undersökningsutskottets utredning av Equitable Lifes kollaps i anslutning till 

framställningar ingivna till parlamentet och som behandlades i en rapport 2007. 



16. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen och EG-domstolen, bland annat genom 

ett föreläggande, agerade snabbt under 2007 för att förhindra att ett område i 

Rospudadalen som skyddas av EU:s livsmiljödirektiv inom en snar framtid skulle 

förstöras på grund av vägkorridoren Via Baltica. Om detta hade utskottet för 

framställningar genomfört en egen oberoende utredning, gjort ett studiebesök och lämnat 

särskilda rekommendationer. Parlamentet beklagar att det inte fanns fler liknande 

exempel. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i anslutning till framställningar och 

klagomål som rör miljöpolitiken – som är en av de viktigaste frågorna för framställarna i 

EU – att vara redo att agera snabbt för att förhindra brott mot gemenskapslagstiftningen. 

Parlamentet konstaterar att ”försiktighetsprincipen” i praktiken inte har tillräcklig juridisk 

kraft och alltför ofta ignoreras av ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna, trots att 

dessa är skyldiga att tillämpa EG-fördraget. 

18. Europaparlamentet beklagar bristen på stöd från kommissionen till utskottet för 

framställningar när det, särskilt i samband med studiebesök, framkommer övertygande 

bevis för underlåtenhet att respektera de medborgerliga rättigheter som fastställs i 

fördraget, eller underlåtenhet att tillämpa lagstiftning, och efterlyser nya förfaranden som 

gör det möjligt för parlamentet att i sådana fall väcka talan direkt vid EG-domstolen. 

19. Europaparlamentet inser till fullo att framställningsprocessen, såsom den erkänns i 

fördraget, emellertid i första hand har som mål att finna lösningar utanför domstol och 

lösningar på de problem som tas upp av EU-medborgarna genom den politiska processen 

och välkomnar i detta sammanhang det faktum att tillfredsställande resultat i många fall 

kan uppnås. 

20. Europaparlamentet inser också att det i många fall inte är möjligt att finna lösningar som 

är tillfredsställande för framställarna på grund av brister i själva 

gemenskapslagstiftningen. 

21. Europaparlamentet uppmanar ansvariga lagstiftningsutskott att noga uppmärksamma de 

problem som rapporteras genom framställningsprocessen när de bereder och förhandlar 

fram nya eller ändrade rättsakter. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa större intresse för användningen av 

sammanhållningsfonderna i delar av EU där stora infrastrukturprojekt får betydande 

effekter för miljön, och uppmanar medlemsstaterna att se till att EU-medel inriktas på en 

hållbar utveckling som gagnar lokala samhällen. Allt fler lokala grupper inger 

framställningar till parlamentet för att protestera mot att sådana prioriteringar inte alltid 

respekteras av regionala och lokala myndigheter. Parlamentet välkomnar det arbete som i 

detta sammanhang görs av budgetkontrollutskottet och revisionsrätten. 

23. Europaparlamentet konstaterar att allt fler framställningar från framför allt medborgare 

från de nya medlemsstaterna handlar om återlämnande av egendom, trots att detta är en 

fråga som egentligen omfattas av medlemsstaternas behörighet. Parlamentet uppmanar de 

berörda medlemsstaterna att se till att deras lagstiftning om rätt till egendom efter 

regimskiften är helt förenlig med kraven i fördraget och bestämmelserna i 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, vilket även krävs i artikel 

6 i EU-fördraget, ändrat genom Lissabonfördraget. Parlamentet betonar att 

framställningarna om denna fråga inte handlar om systemet för äganderätt, utan om rätten 



till lagligt förvärvad egendom och uppmanar i detta sammanhang kommissionen att inte 

bara vara vaksam på situationen i nuvarande medlemsstater utan även i sina förhandlingar 

med kandidatländer. 

24. Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att försvara erkännandet av EU-medborgares 

rätt till lagligt förvärvad privat egendom och fördömer alla försök att frånta familjer deras 

egendom utan föregående rättslig prövning, skälig kompensation eller respekt för deras 

personliga integritet. Parlamentet noterar en ökning av antalet framställningar som har 

mottagits om detta problem, under 2007 särskilt beträffande Spanien, och noterar också 

rapporten och rekommendationerna från det studiebesök som utskottet för framställningar 

gjorde för att utreda problemet en tredje gång. Parlamentet noterar att 

överträdelseförfarandena beträffande upphandlingsdirektiven ännu inte har avslutats. 

25. Europaparlamentet noterar också den kritik som framfördes av utskottet för 

framställningar efter studiebesöket i Loiret i Frankrike 2007, och uppmanar i synnerhet de 

franska myndigheterna att agera kraftfullt för att säkerställa efterlevnad av EU-direktiv 

som riskerar att överträdas om en del planerade brobyggnadsprojekt vid Loirefloden 

tillåts, eftersom Loiredalen inte bara skyddas enligt livsmiljödirektivet och 

fågeldirektivet, utan även finns med på Unescos lista över världsarven och är ett av 

Europas sista orörda flodsystem. 

26. Europaparlamentet är fortfarande oroat över det bristfälliga genomförande av 

dricksvattendirektivet i Irland, över avsaknaden av en utvärdering som grund för 

beslutet 2007 att flytta ett nationellt monument beläget på den planerade M3-motorvägen 

nära Tara i Lismullen i grevskapet Meath, vilket ledde till kommissionens beslut att väcka 

talan mot Irland vid EG-domstolen med den motiveringen att Irlands friare syn på 

flyttning av nationella monument, i sådana situationer som den i Lismullin, inte till fullo 

respekterar kraven i direktiv 85/337/EEG1, lokala gruppers problem i Limerick och andra 

problem som tas upp i rapporten om det studiebesök i Irland som genomfördes av 

utskottet för framställningar 2007. Parlamentet noterar att några av dessa frågor är 

föremål för pågående överträdelseförfaranden. 

27. Europaparlamentet noterar rapporten från studiebesöket i Polen som innehåller 

rekommendationer om skyddet av Rospudadalen och Europas sista urskog. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i linje med rekommendationerna i utskottets betänkande 

fortsätta att arbeta med de polska myndigheterna för att finna en annan dragning av Via 

Balticas vägnät och järnvägsnät. Parlamentet uppmuntrar också kommissionen att ställa 

medel till förfogande för att minska belastningen av vägsystemet i Augustow så att 

lokalbefolkningen och miljön i området skyddas. 

28. Europaparlamentet noterar det studiebesök i Cypern som ordföranden och ledamöter i 

utskottet för framställningar gjorde i november 2007 och uppmanar berörda myndigheter 

att fortsätta ansträngningarna att nå en förhandlingslösning på ännu olösta problem som 

tagits upp av framställare, särskilt beträffande den avstängda delen av Famagusta som bör 

återlämnas till de lagliga ägarna inom ramen för en övergripande uppgörelse. Parlamentet 

välkomnar det faktum att båda parterna på Cypern för samtal som ett led i förnyade 

ansträngningar att lösa Cypernproblemet. Parlamentet betonar dessutom vikten av att 

omedelbart genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 550 (1984), i vilken fastställs 

                                                 
1  Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa 

offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40). 



åtagandet att återbörda staden Famagusta till dess lagliga invånare. 

29. Europaparlamentet noterar att allt fler framställningar och brev till utskottet för 

framställningar handlar om den mycket känsliga frågan vårdnadsrätt, som det är mycket 

svårt att agera i, såsom exempelvis när det gäller framställningar om de tyska sociala 

myndigheterna med ansvar för barn- och ungdomsfrågor (Jugendamt), eftersom 

domstolar är inblandade i många fall, och eftersom det är svårt att hävda att EU har någon 

behörighet, utom när föräldrarna kommer från olika EU-länder.  

30. Europaparlamentet konstaterar att många brittiska framställare som fick sin egendom 

beslagtagen av de brittiska tull- och punktskattemyndigheterna under 2007 ännu inte har 

fått gottgörelse trots att överträdelseförfarandet mot Storbritannien för underlåtenhet att 

fullgöra skyldigheten enligt fördraget att tillåta fri rörlighet för varor avbröts av 

kommissionen. Parlamentet uppmanar de brittiska myndigheterna att försöka hitta en 

rättvis lösning som omfattar ex gratia-ersättning till framställare som led allvarlig 

ekonomisk skada innan myndigheterna såg över sin praxis och, enligt kommissionen, 

började agera i enlighet med relevanta direktiv. 

31. Europaparlamentet konstaterar också att tullmyndigheterna i Grekland fortsätter att 

beslagta, enbart som en extraordinär åtgärd, bilar med utländska registreringsskyltar som 

tillhör grekiska medborgare som är tillfälligt i utlandet och som återvänder till Grekland. 

Många av dem har beskyllts för smuggling och har inte har fått sitt ärende rättsligt prövat, 

vilket framställningsutskottet tidigare har rapporterat till parlamentet. Parlamentet 

uppmanar de grekiska myndigheterna att betala ersättning till de framställare som har 

drabbats av detta agerande. Parlamentet noterar EG-domstolens avgörande i mål C-

156/04 av den 7 juni 2007, som fastslår att de flesta av de förklaringar som 

tillhandahållits av de grekiska myndigheterna är tillfredsställande i detta fall. Parlamentet 

välkomnar genomförandet av den nya lagstiftning som Grekland antagit för att komma 

tillrätta med de brister som konstaterades i det ovannämnda avgörandet. 

32. Europaparlamentet beklagar att en av de äldsta framställningarna som fortfarande är 

under behandling, fallet med ”Lettori”, de utländska språklärarna i Italien, ännu inte har 

fått någon lösning trots två beslut av EG-domstolen och trots att kommissionen och 

framställningsutskottets stöder deras sak och klagomål. Parlamentet uppmanar de 

italienska myndigheterna och enskilda berörda universitet – bland annat universiteten i 

Genua, Padua och Neapel – att agera för att hitta en rättvis lösning beträffande dessa 

rättmätiga krav. 

33. Europaparlamentet konstaterar att en av de framställningar som utskottet för 

framställningar behandlade under 2007 - nämligen en framställning som ingavs 2006 - 

handlade om att parlamentet endast bör ha ”ett säte” i Bryssel, ett krav som fick stöd av 

1,25 miljoner EU-medborgare. Parlamentet konstaterar att talmannen i oktober 2007 

skickade tillbaka framställningen till utskottet, som därefter uppmanade parlamentet att 

avge ett yttrande med tanke på att institutionens säte styrs av bestämmelserna i fördraget 

och att det är medlemsstaterna som måste fatta ett beslut i denna fråga. 

34. Europaparlamentet föresätter sig att ompröva namnet på utskottet för framställningar, 

såsom det översätts till alla officiella EU-språk, inför nästa lagstiftningsperiod, för att se 

till att det på ett begripligt sätt förmedlar vad utskottet är, eftersom detta tydligen inte är 

fallet på vissa språk för närvarande, och för att understryka inslaget av deltagande 

demokrati i rätten att inge framställningar. Parlamentet menar att namnet ”utskottet för 



medborgarnas framställningar” skulle vara mer begripligt. 

35.  Europaparlamentet är oroat över antalet framställningar som handlar om problemen med 

valregistrering för EU-medborgare som är bosatta utomlands eller har minoritetsställning 

i en medlemsstat. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att se över de resurser som 

ställs till förfogande för alla EU-medborgare och röstberättigade EU-invånare för att se 

till att de kan delta i de kommande valen till Europaparlamentet. 

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet 

från utskottet för framställningar till rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen, 

medlemsstaternas regeringar och parlament, deras utskott för framställningar och 

nationella ombudsmän eller liknande behöriga organ. 

 

 

 


