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Cecilia Wikström 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 

(2018/2104(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. minder om, at andragender 

behandles i overensstemmelse med artikel 

227 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, hvori det hedder, 

at enhver unionsborger og enhver fysisk 

eller juridisk person med bopæl eller 

hjemsted i en medlemsstat kan indgive et 

andragende til Europa-Parlamentet om 

forhold, der henhører under områder, 

som Unionen beskæftiger sig med; minder 

om, at proceduren for behandling af 

andragender er fastlagt i Europa-

Parlamentets forretningsorden; 

Or. en 
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Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. beklager dybt, at de problemer 

vedrørende luftkvaliteten i flere 

medlemsstater, som borgere har gjort 

opmærksom på i andragender, forværres 

af 43 mio. forurenende køretøjer, der 

kører rundt med dieselmotorer, som ikke 

er i overensstemmelse med EU's 

bestemmelser om typegodkendelse og 

emissioner fra passagerkøretøjer og lette 

erhvervskøretøjer; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger, at det i forbindelse 

med den offentlige høring om det 

europæiske borgerinitiativ med titlen 

"Indfør et forbud mod glyphosat og 

beskyt mennesker og miljø mod giftige 

pesticider" og i behandlingen af 

andragenderne om samme emne er 

kommet frem, at de procedurer, der 

anvendes på EU-plan til godkendelse af 

bl.a. glyphosat, genetisk modificerede 

organismer og pesticider, er kritisable på 

grund af utilstrækkelig uafhængighed, 

utilstrækkelig gennemsigtighed og 

unøjagtigheder i indsamlingen og 

vurderingen af videnskabelige data; 

udgår 

Or. en 

 

 


