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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 opmærksom 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 Lissabontraktatens 
artikel 8 B i forbindelse med det såkaldte "borgerinitiativ", der gør det muligt for et antal 
unionsborgere på mindst en million 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 borgerne i henhold til procedurerne for gennemførelsen af 
"borgerinitiativet" får ret til i første omgang at fremsætte deres forslag for Europa-
Parlamentet, gennem Udvalget for Andragender, eftersom denne nye mulighed klart kan 
betragtes som ligestillet med og relateret til selve retten til at indgive andragender, og at 
det giver god mening for EU-borgerne at gøre fuld brug af den demokratisk valgte
institution, når de opfordrer Kommissionen til at handle1; mener endvidere, at en sådan 
procedure vil sikre større åbenhed og gennemsigtighed og gøre det muligt for EU-borgere 
at blive aktivt involveret i institutionernes arbejde;

6. glæder sig over proklameringen af charteret om grundlæggende rettigheder og 
anerkendelsen af de rettigheder, frihedsrettigheder og principper, der er fastlagt heri, for 
alle EU-borgere; er fast besluttet på sammen med de andre institutioner at få klarlagt, i 
hvilket omfang charteret er direkte anvendeligt for EU-borgerne – hvilket borgerne 
forventer – og hvilke specifikke klagemuligheder der er for EU-borgere, som indgiver et 

                                               
1 Artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - den almindelige lovgivningsprocedure for 
procedurer om indførelse af et "borgerinitiativ".
Artikel 22 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - en særlig lovgivningsprocedure for 
bestemmelser til styrkelse af borgernes rettigheder: Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter at have 
opnået Europa-Parlamentets samtykke og medlemsstaternes godkendelse.
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andragende til Parlamentet med henblik på at sikre en korrekt anvendelse af charteret og 
dets bestemmelser om menneskets integritet og de forskellige rettigheder vedrørende livet, 
frihed og privat ejendom.
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