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7.12.2016 A8-0366/1 

Ändringsförslag  1 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

(2016/2146(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl AO 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AO. Alla framställningar granskas och 

behandlas uppmärksamt, och alla 

framställare måste få svar inom rimlig tid. 

AO. Alla framställningar granskas och 

behandlas uppmärksamt, och alla 

framställare måste få svar inom rimlig tid. 

Varje framställare måste informeras om 

skälen till att behandlingen av en 

framställning avslutas. 

Or. en 



 

AM\1112046SV.docx  PE596.602v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.12.2016 A8-0366/2 

Ändringsförslag  2 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet påminner om att det 

ännu behövs åtgärder för att slutföra de 

återstående faserna i projektet för 

webbportalen för framställningar, där 

framställarna kan få information i realtid 

om hur handläggningen av deras 

framställningar fortskrider, automatiskt 

informeras om ändringar i 

handläggningsprocessen såsom 

förklaringen om tillåtlighet, mottagande av 

ett svar från kommissionen eller 

information om att deras framställning tas 

upp på dagordningen vid ett 

utskottssammanträde, med länken för 

webbsändning, och erbjuda kontakt med 

framställningsutskottets sekretariat för 
klar och direkt information. Parlamentet 

understryker att webbportalen är en mycket 

viktig informationskälla för EU-

medborgarna, och att information om en 

framställnings hela livscykel därför bör 

tillhandahållas. 

34. Europaparlamentet påminner om att det 

ännu behövs åtgärder för att slutföra de 

återstående faserna i projektet för 

webbportalen för framställningar, där 

framställarna kan få information i realtid 

om hur handläggningen av deras 

framställningar fortskrider, automatiskt 

informeras om ändringar i 

handläggningsprocessen såsom 

förklaringen om tillåtlighet, mottagande av 

ett svar från kommissionen eller 

information om att deras framställning tas 

upp på dagordningen vid ett 

utskottssammanträde, med länken för 

webbsändning, och därmed tillhandahålls 

klar och direkt information från 

framställningsutskottets sekretariat. 

Parlamentet understryker att webbportalen 

är en mycket viktig informationskälla för 

EU-medborgarna, och att information om 

en framställnings hela livscykel därför bör 

tillhandahållas. 

Or. en 

 

 


