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7.12.2016 A8-0366/3 

Ändringsförslag  3 

Pál Csáky 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Under 2015 förklarades 483 

framställningar otillåtliga, och det råder 

fortfarande stor förvirring kring EU:s 

verksamhetsområden, vilket framgår av det 

höga antalet mottagna otillåtliga 

framställningar (33,8 %). För att komma 

till rätta med denna situation är det 

nödvändigt att uppmuntra och förbättra 

kommunikationen med medborgarna, och 

förklara de olika behörighetsområdena – på 

europeisk, nationell och lokal nivå. 

D. Under 2015 förklarades 483 

framställningar otillåtliga, och det råder 

fortfarande stor förvirring kring EU:s 

verksamhetsområden, vilket framgår av det 

höga antalet mottagna otillåtliga 

framställningar (33,8 %). Det ligger 

primärt i de tillåtliga och välgrundade 

framställningarnas intresse att utskottet 

för framställningar inte betungas med att 

alltför länge nödgas handlägga otillåtliga 

eller ogrundade framställningar. För att 

komma till rätta med denna situation är det 

nödvändigt att uppmuntra och förbättra 

kommunikationen med medborgarna, och 

förklara de olika behörighetsområdena – på 

europeisk, nationell och lokal nivå. 

Or. en 
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7.12.2016 -0366/4 

Ändringsförslag  4 

Pál Csáky 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl S 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

S. Ett särskilt handläggningsförfarande har 

nu införts för framställningar som rör barns 

välbefinnande och en särskild arbetsgrupp 

har skapats för denna fråga. Arbetsgruppen 

inrättades den 17 september 2015, och 

Eleonora Evi valdes till ordförande. 

S. Ett särskilt handläggningsförfarande har 

nu införts för framställningar som rör barns 

välbefinnande och en särskild arbetsgrupp 

har skapats för denna fråga. Arbetsgruppen 

inrättades den 17 september 2015. Alla 

arbetsgrupper bör ha ett klart och tydligt 

uppgiftsområde för att kunna 

åstadkomma konkreta resultat och för att 

framställningarna ska kunna handläggas 

utan oskäliga dröjsmål. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Ändringsförslag  5 

Pál Csáky 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betonar att utskottet 

för framställningar har möjligheten och den 

stora utmaningen att inleda en 

förtroendeingivande och fruktbar dialog 

med medborgarna, tillsammans med 

möjligheten att föra EU:s institutioner 

närmare unionsmedborgarna. Det bör bidra 

till främjandet av deltagardemokrati. 

Parlamentet anser att det av denna 

anledning är av yttersta vikt att ge adekvata 

svar på framställningar, sett till både 

svarens punktlighet och kvalitet. 

3. Europaparlamentet betonar att utskottet 

för framställningar har möjligheten och den 

stora utmaningen att inleda en 

förtroendeingivande och fruktbar dialog 

med medborgarna, tillsammans med 

möjligheten att föra EU:s institutioner 

närmare unionsmedborgarna. Det bör bidra 

till främjandet av deltagardemokrati. 

Parlamentet anser att det av denna 

anledning är av yttersta vikt att ge adekvata 

svar på framställningar, sett till både 

svarens punktlighet och kvalitet, och att 

det reviderade administrativa förfarandet 

för framställningar följs, med dess krav 

på att tillåtliga framställningar ska 

behandlas och framställaren informeras 

inom nio månader efter mottagandet. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/6 

Ändringsförslag  6 

Pál Csáky 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet erinrar om att en 

jämlik och proportionerlig representation 

avseende framställares nationalitet i 

utskottets offentliga debatter bör iakttas. 

Parlamentet anser att en korrekt och rättvis 

representation av alla medlemsstaterna bör 

uppmuntras i utskottets offentliga debatter, 

i syfte att stärka utskottets europeiska 

dimension. 

4. Europaparlamentet erinrar om att en 

jämlik och proportionerlig representation 

avseende framställares nationalitet i 

utskottets offentliga debatter bör iakttas. 

Parlamentet anser att en korrekt och rättvis 

representation av alla medlemsstaterna bör 

uppmuntras i utskottets offentliga debatter, 

i syfte att stärka utskottets europeiska 

dimension. Parlamentet framhåller att 

utskottet för framställningar måste 

tillmäta alla tillåtliga framställningar 

samma vikt vid behandlingen av dem, och 

behandla dem alla lika objektivt. 

Parlamentet understryker att 

framställningar som hänför sig till en 

valkampanj i en medlemsstat inte bör 

behandlas enligt det brådskande 

förfarandet och inte heller föras upp på 

utskottets föredragningslista.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Ändringsförslag  7 

Pál Csáky 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet välkomnar att 

framställningarnas handläggningstid 

minskat under 2015, men anser ändå att 

framställningsutskottets sekretariat 

omedelbart behöver utrustas med ökade 

tekniska resurser och mer personal för att 

kunna garantera en smidig behandling 

och ännu kortare handläggningstid för 

framställningarna, samtidigt som 

kvaliteten på hanteringen säkerställs. 

7. Europaparlamentet välkomnar att 

framställningarnas handläggningstid 

minskat under 2015, men anser ändå att 

framställningsutskottets sekretariat 

omedelbart behöver utrustas med ökade 

tekniska resurser. Parlamentet vill ha 

digitaliserad handläggning av 

framställningar, framför allt genom att 

det införs ny informations- och 

kommunikationsteknik som garanterar att 

handläggningen sker effektivt och i rätt 

tid, samt att de befintliga 

personalresurserna används optimalt, 

samtidigt som medborgarna får ha kvar 

sin rätt att inge framställningar med 

ordinarie post.  

Or. en 

 

 


