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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget for Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at der ud over de betydelige institutionelle forbedringer i de nye traktater 
er særskilte fordele for EU-borgerne som følge af styrkelsen af den demokratiske 
overvågning og kontrol af Unionens politikker på den ene side og udvidelsen af EU-
borgernes rettigheder på den anden side;

2. henleder opmærksomheden på, at processen med andragender, som er bevaret i den nye 
traktat, giver Europas borgere en vigtig mulighed for at involvere sig aktivt i Unionens 
udvikling – enten individuelt eller gennem frivillige organisationer; påpeger, at en sådan 
involvering bl.a. kan bestå i at gøre Parlamentet opmærksomt på situationer, hvor 
medlemsstaterne ikke gennemfører EU-retten korrekt, advare Parlamentet om svagheder 
i eksisterende EU-lovgivning og protestere mod mulige tilsidesættelser af EU-borgeres 
eller -indbyggeres grundlæggende rettigheder;

3. fremhæver Udvalget for Andragenders rolle og ansvar i denne forbindelse og 
vigtigheden af at nå frem til, at alle EU-institutioner og -organer samt alle 
medlemsstater og regionale og lokale myndigheder samarbejder fuldt ud og på effektiv 
vis med henblik på at finde svar og løsninger på EU-borgernes problemer i 
Lissabontraktatens ånd;

4. noterer sig de nye muligheder, der gives EU-borgerne i henhold til artikel 11 i EU-
traktaten som ændret ved Lissabontraktaten i forbindelse med det såkaldte 
"borgerinitiativ", der gør det muligt for mindst en million unionsborgere fra flere 
medlemsstater at tage initiativ til at opfordre Kommissionen til at udarbejde en ny 
retsakt, som er nødvendig til gennemførelse af traktaterne;

5. er fast besluttet på at sikre, at den forordning, der vedtages med henblik på 
gennemførelsen af "borgerinitiativet", fastlægger klare, enkle og brugervenlige 
betingelser for udøvelsen af denne borgerrettighed; mener, at Udvalget for Andragender 
bør inddrages nært i borgerinitiativer, og at det kan fungere som platform for fremme af 
individuelle initiativer og selve initiativretten, selv om det erkender, at borgerinitiativer 
kun kan stiles til Kommissionen; mener, at der i gennemførelsesforordningen bør 
fastsættes mekanismer, der giver Parlamentet mulighed for at vedtage en holdning til 
og, såfremt det er hensigtsmæssigt, fremme sådanne initiativer;

6. gør opmærksom på, at borgerne allerede har mulighed for gennem et andragende at 
anmode Parlamentet om at udøve sine beføjelser i henhold til artikel 192 i EF-traktaten 
til at anmode Kommissionen om at tage et lovgivningsmæssigt initiativ, og at intet ville 
forhindre borgerne i, hvis de skulle vælge at gøre dette, at rette den samme anmodning 
om EU-lovgivning både til Kommissionen som et borgerinitiativ og til Europa-
Parlamentet som et andragende;

7. mener, at Parlamentet bør undersøge, hvordan det kan udarbejde hensigtsmæssige 
procedurer for opfølgning og støtte af borgerinitiativer, og at Udvalget for Andragender, 



PE405.973v02-00 4/5 AD\725920DA.doc

DA

som allerede har lang erfaring i at samarbejde med borgerne om spørgsmål, der vedrører 
dem, bør spille en central rolle i disse procedurer;

8. glæder sig over proklameringen af chartret om grundlæggende rettigheder og 
anerkendelsen af de rettigheder, frihedsrettigheder og principper, der er fastlagt heri for 
alle EU-borgere, og navnlig de forskellige rettigheder vedrørende livet, den 
menneskelige værdighed, lighed, retfærdighed, frihed og privat ejendom; er fast 
besluttet på sammen med de andre institutioner at få det gjort klart, at chartrets direkte 
anvendelighed på medlemsstaternes handlinger ikke må begrænses for meget af en bred 
fortolkning af de begrænsninger, der er fastlagt herfor i chartrets horisontale artikler, 
navnlig artikel 51, som kun forpligter medlemsstaterne til at anvende chartret i 
forbindelse med gennemførelse af EU-retten;

9. bemærker, at det forhold, at chartret om grundlæggende rettigheder tillægges styrket 
status, og at der er sket en udvidelse af den række aktiviteter, der kan gøres til genstand 
for overtrædelsesprocedurer, navnlig inden for området retlige og indre anliggender, vil 
få direkte indflydelse på arbejdet i Udvalget for Andragender, når det udøver 
parlamentarisk kontrol på borgernes vegne;

10. bemærker, at indførelsen i artikel 298 i TEUF (traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde) af et retsgrundlag for effektiv forvaltning og vedtagelsen af 
forordninger om gennemførelsen af denne artikel vil opfylde Den Europæiske 
Ombudsmands og Europa-Parlamentets mangeårige krav om indførelse af et fælles sæt 
administrative bestemmelser for EU-forvaltningen, og kræver, at Udvalget for 
Andragender fuldt ud inddrages i proceduren for vedtagelse af de pågældende 
forordninger.
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RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET
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Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Victor 
Boştinaru, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marian Harkin, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Lasse Lehtinen, Marcin Libicki, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Willy Meyer Pleite, Marie 
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Wieland

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Marie-Hélène Descamps, Henrik Lax, Grażyna Staniszewska, Margie 
Sudre

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Christopher Beazley, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis
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