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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att det nya fördraget, utöver viktiga institutionella 
förbättringar, inte rymmer några specifika fördelar för EU-medborgarna, som ett resultat 
av stärkandet av den demokratiska översynen och kontrollen av unionens politik å ena 
sidan, och förbättrandet av EU-medborgarnas rättigheter, å andra sidan.

2. Europaparlamentet fäster uppmärksamhet vid det faktum att framställningsprocessen, som 
också ingår i det nya fördraget, erbjuder människorna i Europa en betydelsefull möjlighet 
till aktivt deltagande – antingen individuellt eller genom att de frivilligt går samman –
i utvecklandet av EU. Ett sådant deltagande kan inbegripa att de fäster parlamentets 
uppmärksamhet vid situationer där medlemsstaterna inte genomför EU:s lagstiftning
korrekt, uppmärksamgör parlamentet på svagheter i befintlig EU-lagstiftning och 
protesterar mot eventuella tillkortakommanden när det gäller respekten för medborgares 
och invånares grundläggande rättigheter i EU. 

3. Europaparlamentet understryker framställningsutskottets roll och ansvar vad gäller detta, 
liksom vikten av att skapa ett fullt och effektivt samarbete mellan EU:s alla organisationer 
och organ och med alla regionala och lokala myndigheter i medlemsstaterna, när det gäller 
att finna svar och lösningar på EU-medborgarnas problem, i Lissabonfördragets anda.

4. Europaparlamentet noterar att medborgarna i EU enligt artikel 11 i Fördraget om 
Europeiska unionen såsom ändrat av Lissabonfördraget förses med nya möjligheter i 
anslutning till det så kallade medborgarinitiativet vilket gör det möjligt för färre än en 
miljon medborgare från flera olika medlemsstater att uppmana kommissionen att utarbeta 
en ny rättsakt i syfte att genomföra fördragen.

5. Europaparlamentet föresätter sig att se till att förordningen som ska antas avseende 
genomförandeförfarandena för ”medborgarinitiativet” innehåller klara, enkla och 
användarvänliga villkor för utövandet av denna medborgerliga rättighet. Parlamentet anser 
att utskottet för framställningar bör involveras aktivt i medborgarinitiativen och skulle 
kunna fungera som en plattform när det gäller att främja enskilda initiativ och 
initiativrätten i sig, samtidigt som det erkänner att kommissionen ensam är den som 
medborgarinitiativen ska riktas till. Det anser att genomförandeförordningen bör inbegripa 
mekanismer som ger parlamentet möjlighet att avge en ståndpunkt och, där det är 
lämpligt, kämpa för sådana initiativ.

6. Europaparlamentet konstaterar att medborgarna redan nu i en framställning kan kräva att 
parlamentet utövar sin rätt i enlighet med artikel 192 i EG-fördraget om att efterlysa ett 
lagstiftningsinitiativ, och att ingenting hindrar medborgare från att, om de väljer att göra 
så, rikta samma krav om en europeisk rättsakt både till Europeiska kommissionen, i form 
av ett medborgarinitiativ, och till Europaparlamentet, i form av en framställning. 
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7. Europaparlamentet anser att det bör undersöka hur det kunde utforma lämpliga 
förfaranden för att följa och stöda medborgarinitiativ. Parlamentet anser att utskottet för 
framställningar, som redan har stor erfarenhet av att samarbeta med medborgarna i frågor 
som rör dem, bör spela en nyckelroll i ett sådant förfarande.

8. Europaparlamentet välkomnar utropandet av stadgan om grundläggande rättigheter och 
det erkännande av rättigheter, friheter och principer för alla EU-medborgare som fastställs 
i den, särskilt de olika rättigheterna avseende liv, mänsklig värdighet, jämlikhet, rättvisa, 
frihet och privat egendom. Europaparlamentet har för avsikt att tillsammans med de 
övriga institutionerna utreda frågan om huruvida en direkt tillämpning av stadgan i 
samband med åtgärder i medlemsstaterna inte begränsas på ett otillbörligt sätt genom att 
de begränsningar som fastställs avseende detta i stadgans horisontella artiklar ges en vid 
tolkning, detta med särskild hänsyn till artikel 51 i stadgan, enligt vilken medlemsstaterna 
ska tillämpa stadgan endast då de genomför EU-lagstiftning.

9. Europaparlamentet noterar att den konsoliderade status som stadgan om grundläggande 
rättigheter får, och det faktum att verksamhetens räckvidd utvidgas och kan leda till 
överträdelseförfaranden, kommer att inverka direkt på framställningsutskottets arbete när 
utskottet utövar parlamentarisk kontroll på medborgarnas vägnar. 

10. Europaparlamentet noterar att införandet av en rättslig grund i artikel 298 i Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt för god förvaltning och antagandet av förordningar för 
genomförandet av artikeln i fråga svarar mot det krav som Europeiska ombudsmannen 
och Europaparlamentet länge ställt om ett gemensamt förvaltningsrättsligt styrsystem för 
den europeiska förvaltningen. Parlamentet kräver att utskottet för framställningar 
involveras fullt ut i antagningsförfarandet för dessa förordningar.
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