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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 8B i 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 medborgarna, inom ramarna för 
genomförandeförfarandena för ”medborgarinitiativet”, har rätt att i första hand lägga fram 
sina förslag inför Europaparlamentet, genom dess utskott för framställningar, eftersom det 
är klart att denna nya möjlighet kan likställas med och relateras till framställningsrätten, 
och eftersom det är vettigt att EU-medborgarna fullt ut använder sig av den institution 
som är demokratiskt vald när de uppmanar kommissionen att agera1. Parlamentet anser 
vidare att ett sådant förfarande skulle garantera större öppenhet och insyn och medge en 
aktiv involvering av EU-medborgarna i institutionernas arbete. 

6. Europaparlamentet välkomnar utropandet av stadgan om grundläggande rättigheter och 
det erkännande av rättigheter, friheter och principer för alla EU-medborgare som fastställs 
i den. Europaparlamentet har för avsikt att tillsammans med de övriga institutionerna 
utreda i vilken mån stadgan är direkt tillämplig på EU-medborgarna – vilket medborgarna 
förväntar sig att den ska vara – samt klargöra vilka specifika vägar för rättslig prövning 
och icke-rättsliga hjälpåtgärder som står till EU-medborgares förfogande när de gör en 

                                               
1 Artikel 21 i EG-fördraget – vanligt lagstiftningsförfarande (KMO) för förfaranden som avser framläggande av 
ett ”medborgarinitiativ”.
Artikel 22 i EG-fördraget – särskilt lagstiftningsförfarande för att stärka medborgarnas rättigheter: rådet agerar 
på basis av enhälligt beslut efter Europaparlamentets samtycke och med medlemsstaternas godkännande.
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framställning till parlamentet för att säkerställa korrekt tillämpning av stadgan och dess 
bestämmelser avseende personlig integritet och olika rättigheter i anslutning till liv, frihet 
och privat egendom.
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