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7.12.2016 A8-0366/8 

Ändringsförslag  8 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 8a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av sin resolution av den 

14 september 2011 om den tjugosjunde 

årsrapporten om kontroll av 

gemenskapsrättens tillämpning (2009)1, 

särskilt punkterna 1, 23 och 32, 1  

 _____________________ 

 1 EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 66. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Ändringsförslag  9 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Q 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Q. Under 2015 behandlades de 

framställningar som medborgarna ingett 

mer snabbt och effektivt, och tidsfristerna 

för korrespondensen med medborgarna har 

förkortats. Sekretariatet har gjort 

anmärkningsvärda ansträngningar för att få 

denna förbättring till stånd. 

Q. Under 2015 minskade antalet 

framställningar som medborgarna ingett 

med hälften, så att de som ingavs kunde 

behandlas mer snabbt och effektivt, och 

tidsfristerna för korrespondensen med 

medborgarna har således förkortats. 

Sekretariatet har också gjort 

anmärkningsvärda ansträngningar för att få 

denna förbättring till stånd. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Ändringsförslag  10 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl V 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

V. Medborgarna tog även upp rättsliga 

frågor och frågor som rör rättsligt 

samarbete i sina framställningar. Till följd 

av en framställning inledde kommissionen 

en bilateral dialog med en medlemsstat 

angående dess begränsningar av namnbyte 

efter giftermål. 

V. Medborgarna tog även upp rättsliga 

frågor och frågor som rör rättsligt 

samarbete i sina framställningar, och efter 

miljöskyddet utgjorde dessa det näst 

viktigaste ämnet när det gäller antalet 

framställningar (172 framställningar, 

7,5 % av alla framställningar). Till följd 

av en framställning inledde kommissionen 

vid ett tillfälle en bilateral dialog med en 

medlemsstat angående dess begränsningar 

av namnbyte efter giftermål. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Ändringsförslag  11 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl AG 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AG. De nationella domstolarna är 

huvudansvariga för att se till att EU-

lagstiftningen genomförs på rätt sätt i 

medlemsstaterna. Ett förhandsavgörande 

från Europeiska unionens domstol är i detta 

sammanhang ett användbart verktyg för de 

nationella rättssystemen. I några 

medlemsstater har detta förfarande bara 

använts i liten utsträckning eller inte alls. 

Framställningarna möjliggör alternativa 

och oberoende utredningar och kontroller 

av efterlevnaden av EU-lagstiftningen, och 

dessa båda alternativa förfaranden bör 

därför inte utesluta varandra. 

AG. De nationella domstolarna är 

huvudansvariga för att se till att EU-

lagstiftningen genomförs på rätt sätt i 

medlemsstaterna. Ett förhandsavgörande 

från Europeiska unionens domstol är i detta 

sammanhang ett användbart verktyg för de 

nationella rättssystemen. I några 

medlemsstater har detta förfarande bara 

använts i liten utsträckning eller inte alls. 

Att ansvarsfördelningen inledningsvis är 

sådan bör på inget sätt hindra att 

kommissionen, såsom fördragens väktare, 

agerar mera proaktivt för att säkerställa 

att unionslagstiftningen följs. 

Framställningarna möjliggör alternativa 

och oberoende utredningar och kontroller 

av efterlevnaden av EU-lagstiftningen, och 

dessa båda alternativa förfaranden bör 

därför inte utesluta varandra. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Ändringsförslag  12 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet tar avstånd från 

kommissionens allt oftare återkommande 

tolkning av parlamentets tjugosjunde 

årsrapport om kontroll av 

gemenskapsrättens tillämpning (2009), 

som går ut på att kommissionen skulle få 

avsluta behandlingen av ärenden där det 

ännu inte tagits något formellt steg i 

riktning mot överträdelseförfaranden eller 

inställa aktiva överträdelseförfaranden i 

sådana fall som behandlas i nationell 

domstol. Parlamentet bekräftar än en 

gång den ursprungliga andemeningen i 

den ovannämnda rapporten, med dess 

begäran om att kommissionen, inom 

ramen för sin kapacitet, skulle göra mer 

för att säkerställa en konsekvent tolkning 

av unionslagstiftningen, och då använda 

sig av överträdelseförfaranden, antingen 

rättsliga förfaranden pågick på nationell 

nivå eller inte.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Ändringsförslag  13 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet anser att det är av 

yttersta vikt att förbättra samarbetet med de 

nationella parlamenten och deras berörda 

utskott och med medlemsstaternas 

regeringar, i synnerhet för att kunna 

säkerställa att en framställning tas om hand 

av relevanta och behöriga myndigheter, 

och upprepar sin uppmaning om att man 

bör inleda en strukturerad dialog med 

medlemsstaterna i form av regelbundna 

sammanträden med berörda nationella 

parlamentsutskott. Parlamentet välkomnar 

att en delegation från den tyska 

förbundsdagens utskott för framställningar 

närvarade vid utskottets sammanträde den 

4 maj 2015, och uppmanar företrädarna 

från medlemsstaterna och berörda lokala 

och/eller regionala myndigheter att delta i 

framställningsutskottets sammanträden. 

Parlamentet upprepar vikten av att 

företrädare för rådet och kommissionen 

deltar vid sammanträden och utfrågningar i 

utskottet för framställningar. 

14. Europaparlamentet anser att det är av 

yttersta vikt att förbättra samarbetet med de 

nationella parlamenten och deras berörda 

utskott och med medlemsstaternas 

regeringar, i synnerhet för att kunna 

säkerställa att en framställning tas om hand 

av relevanta och behöriga myndigheter, 

och upprepar sin uppmaning om att man 

bör inleda en strukturerad dialog med 

medlemsstaterna i form av regelbundna 

sammanträden med berörda nationella 

parlamentsutskott. Parlamentet välkomnar 

att en delegation från den tyska 

förbundsdagens utskott för framställningar 

närvarade vid utskottets sammanträde den 

4 maj 2015, Parlamentet hoppas att en 

sådan dialog kan bidra till lojalt 

samarbete om hur man ska nå fram till 

fruktbara lösningar i frågor av ofta 

återkommande slag, såsom 

framställningar om den tyska 

myndigheten Jugendamt. och uppmanar 

företrädarna från medlemsstaterna och 

berörda lokala och/eller regionala 

myndigheter att delta i 

framställningsutskottets sammanträden. 

Parlamentet upprepar vikten av att 

företrädare för rådet och kommissionen 

deltar vid sammanträden och utfrågningar i 

utskottet för framställningar. 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Ändringsförslag  14 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet noterar 

kommissionens strikta och smala tolkning 

av artikel 51.1 i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna, där det bland 

annat fastställs att stadgan riktar sig till 

medlemsstaterna ”enbart när dessa 

tillämpar EU-lagstiftningen”. Parlamentet 

konstaterar att det i artikel 51.2 fastställs 

att stadgan inte innebär ”någon utvidgning 

av tillämpningsområdet för unionsrätten 

utanför unionens befogenheter”. 

Parlamentet uppmanar eftertryckligen till 

en vidare tolkning av omfattningen av 

stadgans tillämpningsområde, och till att 

nyttan med denna artikel i slutänden 

omprövas i framtida översyner av stadgan 

och fördragen. Parlamentet betonar att 

inget hindrar medlemsstaterna från att fullt 

ut tillämpa stadgans bestämmelser i sin 

nationella lagstiftning i syfte att garantera 

att deras medborgares grundläggande 

rättigheter skyddas, utöver genomförandet 

av unionsrätten, och påminner om att de 

också är bundna av sina internationella 

skyldigheter. 

18. Europaparlamentet noterar 

kommissionens strikta och smala tolkning 

av artikel 51.1 i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna, där det bland 

annat fastställs att stadgan riktar sig till 

medlemsstaterna ”enbart när dessa 

tillämpar EU-lagstiftningen”. Parlamentet 

konstaterar att det i artikel 51.2 fastställs 

att stadgan inte innebär ”någon utvidgning 

av tillämpningsområdet för unionsrätten 

utanför unionens befogenheter”. 

Parlamentet påminner om att 

unionsmedborgarnas förväntningar ofta 

går längre än stadgan och uppmanar 

kommissionen att överväga ett nytt 

tillvägagångssätt som är mer konsekvent 

med dessa förväntningar. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen till en vidare 

tolkning av omfattningen av stadgans 

tillämpningsområde, och till att nyttan med 

denna artikel i slutänden omprövas i 

framtida översyner av stadgan och 

fördragen. Parlamentet betonar att inget 

hindrar medlemsstaterna från att fullt ut 

tillämpa stadgans bestämmelser i sin 

nationella lagstiftning i syfte att garantera 

att deras medborgares grundläggande 

rättigheter skyddas, utöver genomförandet 

av unionsrätten, och påminner om att de 

också är bundna av sina internationella 

skyldigheter. 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Ändringsförslag  15 

Josep-Maria Terricabras 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  24a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen, i sina svar på 

framställningar som rör olika aspekter av 

djurskydd, intagit ett mycket snävt synsätt 

på tolkningen av sina ansvarsområden 

enligt artikel 13 i EUF-fördraget. 

Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att ompröva sin nuvarande 

hållning och att närmare granska vilken 

rättsliga grund den kan använda för att 

kunna bidra till att säkerställa ett bättre 

skydd av djurs rättigheter i hela EU. 

Or. en 

 

 


