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Årsrapport om arbetet i utskottet för framställningar 2009 

Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2010 om överläggningarna i utskottet för 

framställningar under 2009 (2009/2139(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

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

framställningar, 
 

– med beaktande av artiklarna 24 och 227 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

 

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

 

– med beaktande av artikel 48 och 202.8 i arbetsordningen, 

 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A7-0186/2010), och av 

följande skäl: 

 

A. Arbetet i utskottet för framställningar under 2009 präglades av övergången från den sjätte 

till den sjunde mandatperioden. Många av utskottets ledamöter byttes ut och två 

tredjedelar av ledamöterna satt i utskottet för första gången. 

 

B. 2009 var det sista året i Europeiska ombudsmannens mandatperiod. Utskottet för 

framställningar var direkt involverat i utfrågningarna av kandidater till posten. 

 

C. Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Därmed skapades de nödvändiga 

ramarna för EU-medborgarnas ökade delaktighet i beslutsfattandet så att unionen stärker 

sin legitimitet och ansvarsskyldighet. 

 

D. EU:s medborgare är direkt företrädda genom Europaparlamentet. Rätten att göra 

framställningar anges i fördraget och ger medborgarna möjlighet att vända sig till sina 

företrädare när de anser att deras rättigheter har överträtts. 

 

E. Förstärkningen av EU-lagstiftningen påverkar medborgarna direkt. Dessa har de bästa 

förutsättningarna att bedöma lagstiftningens brister och verkan, liksom att säga ifrån om 

det finns luckor som behöver fyllas igen för att unionens mål ska uppnås. 

 

F. EU:s medborgare vänder sig både som individer och kollektivt till parlamentet för att 

begära upprättelse vid brott mot EU-lagstiftningen. 

 

G. Europaparlamentet är genom utskottet för framställningar skyldigt att undersöka sådana 

problem och göra sitt bästa för att stoppa sådana överträdelser. För att kunna erbjuda 

medborgarna så korrekta och snabba rättsliga åtgärder som möjligt har utskottet för 

framställningar fortsatt att utöka sitt samarbete med kommissionen, andra utskott, 

europeiska organ, byråer och nätverk samt medlemsstaterna. 

 



 

H. Antalet framställningar som togs emot av Europaparlamentet under 2009 var något högre 

än 2008 (1 924 jämfört med 1 849). Trenden att inge framställningar digitalt ökade 

alltmer (omkring 65 procent togs emot digitalt, jämfört med 60 procent 2008). 

 

I. Antalet otillåtliga framställningar som mottogs 2009 visar att mer arbete bör läggas på att 

bättre informera medborgarna om unionens behörighetsområden och de olika 

institutionernas roll. 

 

J. I många fall ber medborgarna parlamentet ingripa mot beslut som fattats av behöriga 

förvaltningar eller rättsliga instanser i medlemsstaterna. I detta hänseende behöver 

medborgarna mekanismer med vars hjälp de kan ställa nationella myndigheter till svars 

för insatser i såväl den europeiska lagstiftningsprocessen som det lagstiftningsmässiga 

verkställighetsförfarandet. 

 

K. Medborgarna bör framför allt uppmärksammas på att nationella domstolsförhandlingar – 

vilket också bekräftats i Europeiska ombudsmannens beslut från december 2009 som 

avslutar undersökningen av klagomål 822/2009/BU mot kommissionen – är en del av 

processen med att genomföra EU-lagstiftningen i medlemsstaterna och att utskottet för 

framställningar varken kan handlägga ärenden som avgörs i nationella 

domstolsförhandlingar eller granska utgången av sådana förhandlingar. 

 

L. De höga rättegångskostnaderna, framför allt i vissa medlemsstater, kan utgöra ett hinder 

för medborgarna och kan hindra dem från att väcka talan inför behöriga nationella 

domstolar när de anser att de nationella myndigheterna inte har respekterat deras 

rättigheter i enlighet med EU:s lagstiftning. 

M. En särskild svårighet för parlamentet är de fall där en nationell domstol enligt en 

framställning har underlåtit att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen och inte 

beaktat artikel 267 i EUF-fördraget, och i synnerhet om Europeiska kommissionen inte 

använder sina befogenheter enligt artikel 258 och vidtar åtgärder gentemot den berörda 

medlemsstaten. 

 

N. På grund av arbetsmetoderna och på grund av att den fördragsenliga rätten att inge 

framställningar omfattar alla medborgare och bosatta i EU avviker processen med 

framställningar från andra sätt att överklaga på EU-nivå, till exempel att skicka klagomål 

till Europeiska ombudsmannen eller kommissionen. 

 

O. Medborgarna har rätt att snabbt få en lösningsinriktad upprättelse och rätt till stor 

öppenhet och tydlighet från alla EU institutioner. Parlamentet har flera gånger uppmanat 

kommissionen att använda sin företrädesrätt som fördragets väktare och agera mot de 

överträdelser av EU-lagstiftningen som framställningarna vittnar om, särskilt när 

införlivandet av EU-lagstiftning på nationell nivå leder till överträdelser. 

 

P. Många framställningar handlar fortfarande om problem vid införlivande och 

genomförande av EU:s lagstiftning på den inre marknaden och i miljölagstiftningen. 

Utskottet för framställningar har flera gånger tidigare uppmanat kommissionen att skärpa 

och effektivisera kontrollerna av genomförandet på dessa områden. 

 

Q. Kommissionen kan visserligen bara utöva en fullständig kontroll av hur EU lagstiftningen 

efterlevs när de nationella myndigheterna har fattat slutgiltiga beslut. Men det är ändå 



viktigt – särskilt i miljöärenden och i alla fall där tidsaspekten är särskilt betydelsefull– att 

på ett tidigt stadium kontrollera att lokala, regionala och nationella myndigheter tillämpar 

alla EU:s krav på korrekta förfaranden på rätt sätt, och vid behov genomföra ingående 

studier om den gällande lagstiftningens tillämpning och dess konsekvenser, för att på så 

sätt få fram all nödvändig information. 

 

R. Det är viktigt att kunna förhindra ytterligare oåterkalleliga förluster av den biologiska 

mångfalden, särskilt inom Natura 2000-områden, och att följa upp medlemsstaternas 

skyldighet att säkra skyddet av särskilda bevarandeområden enligt livsmiljödirektivet 

(92/43/EEG) och fågeldirektivet (79/409/EEG). 

 

S. Framställningarna belyser hur EU:s lagstiftning påverkar medborgarnas vardag och 

bekräftar behovet av åtgärder för att konsolidera de framsteg som gjorts för att stärka EU-

medborgarnas rättigheter. 

 

T.  I sin tidigare verksamhetsrapport och i sitt yttrande över kommissionens årliga rapport 

om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning, har utskottet för framställningar begärt att 

regelbundet få information om vilka etapper som uppnåtts i sådana 

överträdelseförfaranden som rör ämnen som även tagits upp i inlämnade framställningar. 

 

U. Medlemsstaterna har huvudansvar för att korrekt införliva och genomföra EU:s 

lagstiftning. Många av dem har i allt högre utsträckning involverats i utskottet för 

framställningars arbete under 2009. 

 

1. Europaparlamentet välkomnar den smidiga övergången till den nya mandatperioden och 

noterar att till skillnad från i andra utskott har mycket av arbetet i utskottet för 

framställningar förts över till den nya mandatperioden eftersom ett stort antal 

framställningar ännu inte är färdigbehandlade. 

 

2. Europaparlamentet välkomnar att Lissabonfördraget har trätt i kraft och är övertygat om 

att parlamentet kommer att vara nära involverat i utformningen av det nya 

medborgarinitiativet så att detta instrument fullt ut kan tjäna sitt syfte, nämligen att ge 

ökad insyn och ansvarsskyldighet i EU:s beslutsfattande och ge medborgarna möjlighet 

att föreslå förbättringar och tillägg till EU lagstiftningen. 

 

3. Europaparlamentet välkomnar grönboken om ett europeiskt medborgarinitiativ1 som 

kommissionen i slutet av 2009 lade fram som ett första steg mot att omvandla begreppet 

till praktisk handling. 

 

4. Europaparlamentet påpekar att det har tagit emot kampanjliknande framställningar med 

över en miljon underskrifter och betonar att medborgarna måste bli fullt medvetna om 

skillnaden mellan den här typen av framställningar och medborgarinitiativet. 

 

5. Europaparlamentet påminner om sin resolution om medborgarinitiativet2 som också 

utskottet för framställningar yttrade sig över. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

                                                 
1  KOM(2009)0622, 11.11.2009. 
2  Europaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 med en uppmaning till kommissionen om 

framläggande av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av 

medborgarinitiativet, (Antagna texter, 7.5.2009, P6_TA(2009)0389). 



 

inrätta heltäckande genomföranderegler där institutionernas roller och skyldigheter i 

gransknings- och beslutsprocesser tydligt fastställs. 

 

6. Europaparlamentet välkomnar att stadgan om de grundläggande rättigheterna med 

Lissabonfördragets ikraftträdande blir rättsligt bindande och betonar stadgans betydelse 

när det gäller att klargöra och synliggöra de grundläggande rättigheterna för alla 

medborgare. 

 

7. Europaparlamentet anser att både unionen och dess medlemsstater är skyldiga att se till att 

stadgans grundläggande rättigheter beaktas fullt ut och förlitar sig på att stadgan kommer 

att bidra till att utveckla begreppet unionsmedborgarskap. 

 

8. Europaparlamentet förutsätter att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att de institutionella 

aspekterna av EU:s anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna snarast tydliggörs. Utskottet för 

framställningar avser också att bidra till parlamentets arbete i frågan. 

 

9. Europaparlamentet erinrar om sin tidigare begäran om att se över samtliga 

besvärsförfaranden tillgängliga för EU:s medborgare. Översynen bör göras av relevanta 

enheter vid Europaparlamentet och kommissionen. Parlamentet betonar att förhandlingar 

måste fortsätta om översynen av ramavtalet mellan Europaparlamentet och 

kommissionen, för att fullt ut beakta EU-medborgarnas ökade rättigheter, särskilt EU:s 

medborgarinitiativ. 

 

10. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder kommissionen har vidtagit för att samordna 

befintliga offentliga stödtjänster där medborgarna informeras om sina rättigheter i EU och 

om hur de kan överklaga vid överträdelser. Samordningen görs genom att relevanta 

webbsidor (till exempel sidorna för Solvit och ECC-Net) sammanförs under avsnittet 

Dina rättigheter i EU på EU:s webbplats. 

 

11. Europaparlamentet påpekar att det flera gånger har uppmanat kommissionen att utveckla 

ett system där de olika besvärsmekanismer som medborgarna har tillgång till tydligt visas. 

Det krävs ytterligare insatser för att nå slutmålet att omvandla webbsidan Dina rättigheter 

i EU till en användarvänlig kontaktpunkt på webben. Parlamentet ser fram emot de första 

utvärderingarna av genomförandet av handlingsplanen från 20081, som väntas 2010. 

 

12. Europaparlamentet erinrar om sin resolution om Europeiska ombudsmannens verksamhet 

2008 och uppmuntrar den nytillsatte ombudsmannen att fortsätta arbetet för att göra EU-

förvaltningen öppnare och mer ansvarsskyldig och beslutsfattandet så öppet och så nära 

medborgarna som möjligt. 

 

13. Europaparlamentet bekräftar sin beslutsamhet att stödja ombudsmannens ämbete och 

dennes insatser för att öka allmänhetens kunskap om ombudsmannens arbete och för att 

fastställa och agera mot administrativa missförhållanden inom EU-institutionerna. 

Parlamentet anser att ombudsmannen är en värdefull informationskälla vid det generella 

arbetet med att förbättra EU:s förvaltning. 

                                                 
1  Action Plan on an integrated approach for providing Single Market Assistance Services to citizens 

and business (Handlingsplan om en integrerad strategi för att ge medborgarna och företagen 

stödtjänster för inre marknadsfrågor), arbetsdokument, SEK (2008)1882. 



 

14. Europaparlamentet konstaterar att de framställningar som togs emot 2009, varav nästan 

40 procent var otillåtliga, fortfarande handlade om miljö, grundläggande rättigheter, 

rättvisa och den inre marknaden. Geografiskt gällde flertalet framställningar unionen som 

helhet och därefter Tyskland, Spanien, Italien och Rumänien, vilket visar att medborgarna 

verkligen bevakar unionens arbete och vänder sig till unionen för åtgärder. 

 

15. Framställarna och utskottet för framställningar gör en viktig insats för EU:s miljöskydd, 

och Europaparlamentet ställer sig positivt till utskottets initiativ till att inför det 

internationella året för biologisk mångfald beställa en studie om livsmiljödirektivets 

tillämpning och anser detta vara ett lämpligt verktyg för att utvärdera EU:s strategi för 

biologisk mångfald fram till dags dato och utarbeta ett förslag till en ny strategi. 

16. Europaparlamentet konstaterar att allt fler framställningar tar upp problem som 

medborgarna möter när de ska utöva sin rätt till fri rörlighet. Sådana framställningar 

handlar om den alltför långa tid det tar för medlemsstaterna att utfärda uppehållstillstånd 

för familjemedlemmar från tredje land och om deras svårigheter att utöva sin rösträtt och 

få sina kvalifikationer erkända. 

 

17. Europaparlamentet upprepar tidigare uppmaningar till kommissionen om att lägga fram 

praktiska förslag om utvidgning av konsumentskyddet mot orimliga affärsmetoder till att 

även gälla småföretagare, vilket parlamentet begärde i sin resolution om oseriösa 

katalogföretag1. Utskottet får fortfarande framställningar från företag som drabbats av 

bedrägliga katalogsäljare. 

 

18. Europaparlamentet erkänner kommissionens viktiga roll i arbetet inom utskottet för 

framställningar eftersom utskottet fortfarande förlitar sig på dess expertis vid bedömning 

av framställningarna, vid identifiering av överträdelser av EU-lagstiftningen och vid 

överklaganden. Parlamentet noterar kommissionens insatser för att generellt förbättra 

svarstiderna när utskottet begär undersökningar, vilket gör att de frågor som tas upp av 

medborgarna kan lösas inom så kort tid som möjligt. 

19. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att ingripa i ett tidigt skede när det av en 

framställning framgår att särskilda skyddsområden kan skadas. Detta bör ske genom att 

kommissionen påminner de berörda nationella myndigheterna om deras åtagande att se 

till att alla Natura 2000-områden som tas upp i livsmiljödirektivet 92/43/EEG är 

okränkbara, och att den vid behov vidtar de förebyggande åtgärder som behövs för att se 

till att EU:s lagstiftning efterlevs. 

20. Europaparlamentet välkomnar den nyvalda kommissionen – i synnerhet 

kommissionsledamoten med ansvar för kontakter mellan institutionerna och 

administration – och förlitar sig på att de nya kommissionsledamöterna kommer att föra 

ett så nära och effektivt samarbete som möjligt med utskottet för framställningar och 

behandla utskottet som en av de viktigaste kanalerna mellan medborgarna och EU:s 

institutioner. 

 

21. Europaparlamentet beklagar att kommissionen ännu inte har behandlat utskottets 

                                                 
1  Europaparlamentets resolution av den 16 december 2008 om oseriösa katalogföretag, (EUT C 45 E, 

23.2.2010, s. 17). 



 

upprepade efterlysningar av offentliga och regelbundna uppdateringar kring hur 

överträdelseförfarandena framskrider för framställningar som ännu inte avslutats. Att 

offentliggöra kommissionens beslut om överträdelseförfaranden varje månad – i enlighet 

med artiklarna 258 och 260 i fördraget – är visserligen lovvärt i fråga om insyn, men är 

inte en adekvat reaktion på dessa önskemål. 

 

22. Europaparlamentet anser att det är ett slöseri med utskottets tid och resurser att följa upp 

överträdelseförfaranden genom att läsa kommissionens pressmeddelanden och jämföra 

dem med vissa framställningar, framför allt när det gäller övergripande överträdelser. 

Kommissionen uppmanas i stället att informera utskottet för framställningar om de 

överträdelseförfaranden som är relevanta för utskottet. 

 

23. Europaparlamentet upprepar sin övertygelse att EU-medborgare ska mötas av lika stor 

öppenhet från kommissionen sida, oavsett om de inlämnar ett formellt klagomål eller gör 

en framställning till Europaparlamentet. Kommissionen uppmanas än en gång att se till att 

framställningsprocessen tydliggörs bättre, liksom dess roll för att belysa sådana 

överträdelser mot EU-lagstiftningen som sedan leder till att överträdelseförfaranden 

inleds. 

 

24. Europaparlamentet påminner om att framställningarna i många fall avslöjar problem i 

samband med införlivandet och genomförandet av EU:s lagstiftning. Att inleda 

överträdelseförfaranden ger inte nödvändigtvis medborgarna några omedelbara lösningar 

på problemen med tanke på genomsnittstiden för sådana förfaranden. 

 

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att utveckla andra metoder för 

ett bättre genomförande av EU:s lagstiftning. Parlamentet välkomnar också vissa 

medlemsstaters positiva inställning, vilka i ett tidigt skede vidtar de åtgärder som krävs 

för att avhjälpa överträdelser. 

 

26. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas ökade engagemang i utskottet för 

framställningars verksamhet och deras företrädares medverkan vid sammanträdena. 

Sådant samarbete bör stärkas eftersom det i första hand är de nationella myndigheterna 

som ansvarar för genomförandet av EU:s lagstiftning när den har införlivats i staternas 

rättsordning.  

 

27. Europaparlamentet framhåller att ett närmare samarbete med medlemsstaterna är av 

största betydelse för utskottet för framställningars arbete. Ett sätt för att åstadkomma detta 

skulle kunna vara genom ett intensivare samarbete med de nationella parlamenten, inte 

minst inom ramen för Lissabonfördraget. 

28. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att vara beredda att spela en öppnare och 

aktivare roll när det gäller att besvara de framställningar som rör EU-lagstiftningens 

genomförande och verkställighet. 

29. I ljuset av Lissabonfördraget anser Europaparlamentet att dess utskott för framställningar 

bör knyta närmare arbetskontakter med liknande utskott inom medlemsstaternas 

nationella och regionala parlament, för att på så sätt främja den ömsesidiga förståelsen för 

framställningar som rör EU-frågor och se till att medborgarnas frågor besvaras så snabbt 

som möjligt på lämpligast möjliga nivå. 



30. Europaparlamentet betonar slutsatserna i sin resolution om konsekvenserna av omfattande 

urbanisering i Spanien och ber de spanska myndigheterna att, på samma sätt som de gjort 

hittills, fortsätta att utvärdera de åtgärder som vidtagits i det hänseendet. 

 

31. Europaparlamentet noterar att allt fler framställare vänder sig till Europaparlamentet för 

överklaganden i ärenden som ligger utanför EU:s behörighetsområde, till exempel för att 

beräkna pensionsförmåner, verkställa nationella domstolsbeslut och uppmärksamma 

nationella förvaltningars passivitet. Utskottet för framställningar har gjort sitt bästa för att 

vidarebefordra sådana klagomål till behöriga nationella myndigheter. 

 

32. Europaparlamentet anser visserligen att ett brett utnyttjande av Internet ska uppmuntras 

eftersom det underlättar kommunikationen med medborgarna, men efterlyser en lösning 

så att utskottet slipper belastas med ”icke-framställningar”. En sådan lösning skulle kunna 

vara att se över registreringsprocessen inom Europaparlamentet. Parlamentet uppmuntrar 

ansvarig personal att vidarebefordra de aktuella filerna till Enheten för korrespondens 

med medborgarna, snarare än att skicka dem till utskottet för framställningar. 

 

33. Europaparlamentet betonar behovet av att fortsätta verka för ökad insyn i handläggningen 

av framställningar: internt genom att konstant uppgradera tillämpningen för e-

framställningar – vilken ger ledamöterna direkt tillgång till filer med framställningar – 

och externt genom att skapa en användarvändlig interaktiv portal för framställningar så att 

Europaparlamentet bättre når ut till medborgarna. En portal skulle också kunna göra 

utskottets omröstningsrutiner och ansvarsområden tydligare för allmänheten. 

 

34. Europaparlamentet betonar vikten av att skapa en portal i flera steg för framställningar där 

medborgarna får information om vad de kan förvänta sig när de gör en framställning till 

Europaparlamentet och om vad parlamentet kan göra. Portalen kan också ha länkar till 

andra överklagandemöjligheter på EU-nivå och nationell nivå. Parlamentet efterlyser en 

så detaljerad som möjligt beskrivning av unionens befogenheter på olika områden, så att 

förväxling mellan EU:s behörigheter och nationella behörigheter kan undvikas. 

 

35. Europaparlamentet inser att genomförandet av ett sådant initiativ inte är gratis, men 

uppmanar med kraft de aktuella administrativa enheterna att samarbeta med utskottet för 

framställningar för att hitta de lämpligaste lösningarna eftersom en sådan portal får 

oerhört stor betydelse, inte bara genom att förbättra kontakten mellan parlamentet och 

EU:s medborgare, utan också genom att minska antalet otillåtliga framställningar. 

36. Europaparlamentet framhåller att en omedelbar förbättring av den befintliga webbplatsen 

är nödvändig fram till dess att man har hittat en tillfredsställande lösning på 

resursproblemet. 

 

37. Europaparlamentet välkomnar godkännandet av parlamentets nya arbetsordning och 

översynen av bestämmelserna om handläggningen av framställningar. Parlamentet 

uppmuntrar sekretariatets och de politiska företrädarnas arbete med ändrade riktlinjer för 

ledamöterna om interna rutiner och bestämmelser för utskottet för framställningar. Ett 

sådant dokument hjälper ledamöterna i deras arbete och ökar insynen i processen kring 

framställningar. 

 

38. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till relevanta administrativa avdelningar att 

vidta de åtgärder som krävs för att skapa ett digitalt register där medborgarna i enlighet 



 

med artikel 202 kan ge eller dra tillbaka sitt stöd för en framställning. 

 

39. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidarebefordra denna resolution och 

betänkandet från utskottet för framställningar till rådet, kommissionen, Europeiska 

ombudsmannen, medlemsstaternas regeringar, nationella utskott för framställningar och 

nationella ombudsmän eller motsvarande behöriga organ. 



 

 


