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7.12.2016 A8-0366/16 

Ändringsförslag  16 

Cecilia Wikström 

för ALDE-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 

förkortades väsentligen under 2015, att 

framställningarna nu i tid förklaras 

tillåtliga och även handläggs och 

behandlas i tid, och att 

framställningsutskottets sekretariat nu 

hinner behandla framställningarna i takt 

med att de tas emot, men anser ändå att 

framställningsutskottets sekretariat bör 

utrustas med fler tekniska resurser och mer 

personal för att kunna garantera en ännu 

kortare handläggningstid för 

framställningarna.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/17 

Ändringsförslag  17 

Cecilia Wikström 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Årsrapport för verksamheten i utskottet för framställningar för 2015 

2016/2146(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet konstaterar att 

kommissionen aktivt deltar och engagerar 

sig i framställningsförfarandet och svarar 

så snabbt som möjligt på nya 

framställningar som översänds av 

parlamentet. Kommissionens svar brukar 

vara detaljerade och omfattar de 

framställningar som ingår i kommissionens 

kompetensområde. Parlamentet påminner 

ändå om att kommissionen i många fall 

inte tillför någon ny information i svaren 

på framställningar för vilka en översyn 

begärts för att framställningarnas status och 

sammanhang har förändrats. Parlamentet 

anser det beklagligt att kommissionen 

emellanåt i huvudsak fokuserar på aspekter 

som rör förfarandet och lämnar själva 

sakfrågan därhän. Parlamentet erinrar 

kommissionen om att framställningar som 

tar upp eventuella överträdelser av 

unionsrätten inte får avslutas förrän en 

ordentlig analys har gjorts. Parlamentet 

betonar kommissionens åtagande att 

skicka allmänt behöriga tjänstemän till 

framställningsutskottets sammanträden, 

eftersom kvaliteten på den övergripande 

behandlingen av framställningar förbättras 

när kommissionen företräds av sina högst 

rankade tillgängliga tjänstemän. Det är 

beklagligt att kommissionens svar under 

utskottets sammanträden i allmänhet är 

9. Europaparlamentet välkomnar att 

kommissionen aktivt deltar och engagerar 

sig i framställningsförfarandet och svarar 

så snabbt som möjligt på nya 

framställningar som översänds av 

parlamentet. Kommissionens svar brukar 

vara detaljerade och omfattar de 

framställningar som ingår i kommissionens 

kompetensområde. Parlamentet påminner 

ändå om att kommissionen i många fall 

inte tillför någon ny information i svaren 

på framställningar för vilka en översyn 

begärts för att framställningarnas status och 

sammanhang har förändrats. Parlamentet 

anser det beklagligt att kommissionen 

emellanåt i huvudsak fokuserar på aspekter 

som rör förfarandet och lämnar själva 

sakfrågan därhän. Parlamentet erinrar 

kommissionen om att framställningar som 

tar upp eventuella överträdelser av 

unionsrätten inte får avslutas förrän en 

ordentlig analys har gjorts. Parlamentet 

välkomnar kommissionens åtagande att 

skicka allmänt behöriga tjänstemän till 

framställningsutskottets sammanträden, 

eftersom kvaliteten på den övergripande 

behandlingen av framställningar förbättras 

när kommissionen företräds av sina högst 

rankade tillgängliga tjänstemän. Det är 

beklagligt att kommissionens svar under 

utskottets sammanträden i allmänhet är 
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begränsade till innehållet i det officiella 

svar som sänts till utskottet och inte tillför 

någon ny eller relevant information som 

kan erbjuda en lösning på de problem som 

tagits upp. Parlamentet konstaterar att de 

skriftliga svaren beaktas noga, liksom 

förklaringar under de muntliga debatter 

som hålls i utskottet för framställningar. 

begränsade till innehållet i det officiella 

svar som sänts till utskottet och inte tillför 

någon ny eller relevant information som 

kan erbjuda en lösning på de problem som 

tagits upp. Parlamentet välkomnar att de 

skriftliga svaren beaktas noga, liksom 

förklaringar under de muntliga debatter 

som hålls i utskottet för framställningar. 

Or. en 

 

 


