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Förslag till resolution
Skäl J
Förslag till resolution

Ändringsförslag

J.
Ett aktivt deltagande är endast
möjligt om det finns ett demokratiskt och
transparent förfarande som gör det
möjligt för parlamentet och utskottet för
framställningar att utföra sitt arbete på ett
medborgarvänligt och meningsfullt sätt.
Detta kräver att en kontinuerlig förbättring
av samspelet med framställarna
eftersträvas, så att man noterar och
utnyttjar exempelvis ny teknik som
införts, och av samspelet med andra
berörda medborgare och invånare, till
exempel personer som ger framställningar
sitt stöd på webbportalen för
framställningar.

J.
Ett mer ändamålsenligt
medborgardeltagande kan bara uppnås
inom en helt demokratisk EU-styrning
som säkerställer full transparens, ett
effektivt skydd av de grundläggande
rättigheterna, medborgarnas direkta
involvering i beslutsfattandet och
vederbörlig hänsyn till medborgarnas
önskemål i fråga om EU:s politiska
agenda. En helt demokratisk och
transparent styrning gör det dessutom
möjligt för parlamentet och utskottet för
framställningar att utföra sitt arbete på ett
mer medborgarvänligt och meningsfullt
sätt. Det finns ett behov av en kontinuerlig
förbättring av samspelet med framställarna
och med andra berörda medborgare och
invånare, till exempel personer som stöder
framställningar via webbportalen för
framställningar, och det är angeläget att
man noterar och utnyttjar exempelvis ny
teknik som införts.
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U.
Utskottet för framställningar anser
att det europeiska medborgarinitiativet är
ett viktigt instrument för direktdemokrati
och deltagandedemokrati som, om det tas
på allvar, bör göra det möjligt för
medborgarna att delta aktivt i
utformningen av EU:s politik och
lagstiftning.

U.
Utskottet för framställningar anser
att det europeiska medborgarinitiativet är
ett viktigt instrument för direktdemokrati
och deltagandedemokrati. För att göra det
möjligt för medborgarna att mer aktivt
delta i utformningen av EU:s politik och
lagstiftning genom det europeiska
medborgarinitiativet krävs en översyn av
de aktuella EU-fördragen för att
säkerställa en lagstiftningsmässig
uppföljning av de europeiska
medborgarinitiativ som är lyckade.
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Förslag till resolution
Punkt 2
Förslag till resolution

Ändringsförslag

2.
Europaparlamentet påpekar att
framställningar utgör både en möjlighet
och en utmaning för parlamentet och andra
EU-institutioner eftersom de gör det
möjligt att skapa en direkt dialog med
unionsmedborgare och invånare i EU och
att upprätthålla en dialog med dem, särskilt
om de påverkas av tillämpningen av
unionsrätten och söker en ändamålsenlig
och effektiv prövningsmekanism.

2.
Europaparlamentet påpekar att
framställningar utgör både en möjlighet
och en utmaning för parlamentet och andra
EU-institutioner eftersom de gör det
möjligt att skapa en direkt dialog med
unionsmedborgare och invånare i EU och
att upprätthålla en dialog med dem, särskilt
om de påverkas av tillämpningen av
unionsrätten och söker en ändamålsenlig
och effektiv prövningsmekanism.
Parlamentet påpekar att EUinstitutionerna och medlemsstaterna
måste göra sitt yttersta, inom ramen för
sina respektive befogenheter, för att
snabbt och effektivt lösa de problem som
medborgarna tagit upp i sina
framställningar.
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3.
Europaparlamentet betonar vikten
av att öka medvetenheten genom en
kontinuerlig offentlig debatt och mer
information om EU:s faktiska
befogenheter, dess funktionssätt och dess
behov av framtida förbättringar, i syfte att
se till att unionsmedborgarna och
invånarna i EU är väl informerade om de
nivåer där besluten fattas, så att de också
kan involveras i diskussioner om möjliga
reformer samt förebygga den företeelse
som innebär att man i vissa oansvariga
medlemsstater skyller allt på Bryssel.
Parlamentet anser att en bredare offentlig
debatt om EU, liksom bättre information
och utbildning samt korrekt
medierapportering skulle minska antalet
otillåtliga framställningar, eftersom
unionsmedborgarna och invånarna i EU
skulle vara mer medvetna om EU:s
befogenheter. Parlamentet konstaterar att
ämnet för en otillåtlig framställning kan
spela en roll för beslutsfattandet, även om
den inte omfattas av utskottets
ansvarsområde.

3.
Europaparlamentet betonar vikten
av en kontinuerlig offentlig debatt och mer
information om EU:s faktiska
befogenheter, dess funktionssätt och dess
framtid i syfte att öka medvetenheten om
att det är nödvändigt att på EU-nivå
skyndsamt införa en helt demokratisk
styrning som säkerställer full transparens,
ett effektivt skydd av de grundläggande
rättigheterna, direkt deltagande av
medborgarna i beslutsprocesserna och
vederbörlig hänsyn till medborgarnas
önskemål i fråga om EU:s politiska
agenda. Medborgarna och invånarna
måste ges möjlighet att direkt och aktivt
delta i diskussionerna och i
beslutsprocesserna om möjliga reformer.
Parlamentet anser att en bredare offentlig
debatt om EU, liksom bättre information
och utbildning samt korrekt
medierapportering, skulle öka den
allmänna medvetenheten om rätten att
inge framställningar till
Europaparlamentet och förbättra
förståelsen för EU:s befogenheter och för
de problem som EU står inför.
Parlamentet konstaterar att ämnet för en
otillåtlig framställning kan spela en roll för
beslutsfattandet, även om den inte omfattas
av utskottets ansvarsområde.
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Förslag till resolution
Punkt 26
Förslag till resolution

Ändringsförslag

26.
Europaparlamentet betonar att det
europeiska medborgarinitiativet bör vara
både öppet och effektivt för att tjäna som
ett viktigt instrument för ett aktivt
medborgarskap och medborgardeltagande.
Parlamentet beklagar att detta inte har varit
fallet tidigare och att tidigare
framgångsrika initiativ inte gett några
påtagliga resultat i form av lagstiftning.
Parlamentet noterar kommissionens förslag
om en översyn av förordning (EU) nr
211/2011 om det europeiska
medborgarinitiativet16, som
offentliggjordes den 13 september 2017.
Parlamentet framhäver det senaste
framgångsrika europeiska
medborgarinitiativ som lämnats in, med
titeln ”Förbjud glyfosat och skydda
människor och miljön mot giftiga
bekämpningsmedel”. Parlamentet pekar på
den offentliga utfrågningen om detta
initiativ i parlamentet den 20 november
2017, och förväntar sig från
kommissionens sida en reaktion som är
förenlig med initiativets innehåll.
Parlamentet bekräftar
framställningsutskottets åtagande om att
aktivt medverka till att anordna offentliga
utfrågningar för framgångsrika initiativ,
och förbinder sig att på institutionsnivå se
till att denna inkluderande process

26.
Europaparlamentet betonar att det
europeiska medborgarinitiativet bör vara
både öppet och effektivt. Parlamentet
betonar hur viktigt det är att se över de
aktuella EU-fördragen så att det
europeiska medborgarinitiativet blir ett
viktigt instrument som effektivt främjar ett
aktivt medborgarskap och
medborgardeltagande och samtidigt
säkerställer en lagstiftningsmässig
uppföljning av de europeiska
medborgarinitiativ som är lyckade.
Parlamentet beklagar att detta inte har varit
fallet tidigare och att tidigare
framgångsrika initiativ inte gett några
påtagliga resultat i form av lagstiftning.
Parlamentet noterar kommissionens förslag
till översyn av förordning (EU) nr
211/2011 om det europeiska
medborgarinitiativet16, som
offentliggjordes den 13 september 2017.
Parlamentet framhäver det senaste
framgångsrika europeiska
medborgarinitiativ som lämnats in, med
titeln ”Förbjud glyfosat och skydda
människor och miljön mot giftiga
bekämpningsmedel”. Parlamentet pekar på
den offentliga utfrågningen om detta
initiativ i parlamentet den
20 november 2017. Parlamentet beklagar
djupt att kommissionen inte har kunnat
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effektiviseras och att se till att initiativen
får en lämplig lagstiftningsmässig
uppföljning.
__________________________
16

EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.

säkerställa att de vetenskapliga rön som
användes i samband med förnyandet av
godkännandet av glyfosat inhämtades,
granskades och offentliggjordes på ett
fullständigt transparent, opartiskt och
korrekt sätt. Parlamentet bekräftar
framställningsutskottets åtagande om att
aktivt medverka till att anordna offentliga
utfrågningar för framgångsrika initiativ,
och förbinder sig att på institutionsnivå se
till att denna inkluderande process
effektiviseras och att se till att initiativen
får en lämplig lagstiftningsmässig
uppföljning.
__________________________
16
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