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6.2.2019 A8-0024/1

Ændringsforslag 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at retten til at 
indgive andragender gør Europa-
Parlamentet mere lydhørt over for borgere 
og personer med bopæl i Den Europæiske 
Union;

B. der henviser til, at retten til at 
indgive andragender skal styrkes med 
henblik på at gøre Europa-Parlamentet 
mere lydhørt over for borgere og personer 
med bopæl i Den Europæiske Union, idet 
der sikres fuld beskyttelse af deres 
grundlæggende rettigheder og tilbydes 
effektive løsninger på alle spørgsmål, der 
rejses gennem andragender;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Ændringsforslag 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at alle andragender 
vurderes og behandles omhyggeligt; der 
henviser til, at alle andragere har ret til 
inden for en rimelig frist at modtage et 
svar og oplysninger om Udvalget for 
Andragenders afgørelse om, hvorvidt 
andragendet opfylder betingelserne for 
behandling, på deres eget sprog eller på 
det sprog, der anvendes i andragendet;

C. der henviser til, at alle andragender 
skal vurderes og behandles omhyggeligt; 
der henviser til, at alle andragere har ret til 
straks, på deres eget sprog eller på det 
sprog, der anvendes i andragendet, at 
modtage et omfattende svar og oplysninger 
om Udvalget for Andragenders afgørelse 
om hvorvidt andragendet opfylder 
betingelserne for behandling, og om de 
foranstaltninger, som det har truffet i 
forbindelse med behandling og 
opfølgning af andragendet; der henviser 
til, at andragernes erfaringer med 
behandlingen af deres andragender har 
en stor indvirkning på deres opfattelse af 
EU-institutionerne og deres respekt for 
retten til at indgive andragender, som er 
nedfældet i EU-retten;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Ændringsforslag 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger, at andragender udgør 
en mulighed for Europa-Parlamentet og 
andre EU-institutioner for at indgå i en 
dialog med EU-borgere, der er berørt af 
anvendelsen af EU-retten; understreger 
behovet for at fremme samarbejdet mellem 
EU's institutioner og organer og nationale, 
regionale og lokale myndigheder om 
spørgsmål vedrørende anvendelsen af EU-
retten; opfordrer EU-institutionerne og 
medlemsstaterne til at fremme borgernes 
ret til at indgive andragender og til at øge 
den offentlige bevidsthed om EU's 
kompetencer og de mulige retsmidler, som 
Europa-Parlamentet kan stille til rådighed i 
behandlingen af andragender;

2. understreger, at andragender udgør 
en mulighed for Europa-Parlamentet og 
andre EU-institutioner for at indgå i en 
dialog med EU-borgere, der er berørt af 
anvendelsen af EU-retten; understreger 
behovet for at fremme samarbejdet mellem 
EU's institutioner og organer og nationale, 
regionale og lokale myndigheder om 
spørgsmål vedrørende mangler, 
uoverensstemmelser og smuthuller i EU-
retten og i gennemførelsen heraf med 
henblik på fuldt ud og effektivt at beskytte 
alle borgeres økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder; opfordrer EU-
institutionerne og medlemsstaterne til at 
fremme borgernes ret til at indgive 
andragender og til at øge den offentlige 
bevidsthed om EU's kompetencer og de 
mulige retsmidler, som Europa-
Parlamentet kan stille til rådighed i 
behandlingen af andragender;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Ændringsforslag 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. understreger behovet for at 
vedtage en fuldt demokratisk styringsform 
på EU-plan og strengere etiske regler i 
EU's institutioner, organer og agenturer 
med henblik på at løse problemerne med 
manglende gennemsigtighed i EU's 
beslutningsproces, interessekonflikter og 
alle etiske problemer, der påvirker 
lovgivningsprocessen på EU-plan, 
vedrørende spørgsmål, som rejses af 
andragere;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Ændringsforslag 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. fremhæver de fire offentlige 
høringer om forskellige emner, nemlig om 
borgernes rettigheder efter brexit sammen 
med Udvalget om Borgernes Rettigheder 
og Retlige og Indre Anliggender og 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender den 1. februar 2018, om det 
europæiske borgerinitiativ – revision af 
forordningen sammen med Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender den 
21. februar 2018, om virkningerne af 
hormonforstyrrende stoffer for 
folkesundheden den 22. marts 2018 
sammen med Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
om rettigheder for personer med handicap 
den 9. oktober 2018; minder udvalgets 
medlemmer om betydningen af at deltage i 
offentlige høringer, som udvalget anmoder 
om og afholder; opfordrer netværket for 
andragender til at fremsætte forslag 
vedrørende specifikke offentlige høringer 
og emner til Parlamentets undersøgelser og 
beslutninger, som afspejler forbindelsen 
mellem det igangværende 
lovgivningsarbejde og Parlamentets 
politiske kontrolbeføjelser og de 
andragender, som behandler emner af stor 
betydning for europæiske borgere; 
understreger, at netværket for andragender 
er det korrekte forum til at fremsætte 

8. fremhæver de fire offentlige 
høringer om forskellige emner, nemlig om 
borgernes rettigheder efter brexit sammen 
med Udvalget om Borgernes Rettigheder 
og Retlige og Indre Anliggender og 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender den 1. februar 2018, om det 
europæiske borgerinitiativ – revision af 
forordningen sammen med Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender den 
21. februar 2018, om virkningerne af 
hormonforstyrrende stoffer for 
folkesundheden den 22. marts 2018 
sammen med Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
om rettigheder for personer med handicap 
den 9. oktober 2018; minder udvalgets 
medlemmer om betydningen af at deltage i 
offentlige høringer, som udvalget anmoder 
om og afholder; glæder sig over, at 
Udvalget for Andragender fremsatte 
forslag vedrørende specifikke offentlige 
høringer og emner til Parlamentets 
undersøgelser og beslutninger, som 
afspejlede forbindelsen mellem det 
igangværende lovgivningsarbejde og 
Parlamentets politiske kontrolbeføjelser og 
de andragender, som behandler emner af 
stor betydning for europæiske borgere; 
understreger, at Udvalget for Andragender 
skal styrkes og have mulighed for at 
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fælles initiativer, der skal behandles som 
andragender, hvilket på udtømmende vis 
kan udtrykke Parlamentets bidrag til de 
europæiske borgeres andragender;

fremsætte flere initiativer med henblik på 
at forbedre Parlamentets bidrag til at løse 
europæiske borgeres problemer, således 
som de kommer til udtryk gennem 
andragender;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Ændringsforslag 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. stoler på, at netværket for 
andragender kan gøre Udvalget for 
Andragender mere synligt og relevant i 
arbejdet i Parlamentets øvrige udvalg, 
således at der i højere grad tages hensyn til 
andragender i lovgivningsarbejdet; 
bekræfter sin overbevisning om, at møder i 
netværket for andragender er afgørende 
for at styrke samarbejdet mellem de 
parlamentariske udvalg gennem 
udveksling af oplysninger og bedste 
praksis mellem netværkets medlemmer;

11. mener, at netværket for 
andragender skal gøres mere synligt og 
relevant i arbejdet i Parlamentets øvrige 
udvalg, således at der i højere grad tages 
hensyn til andragender i 
lovgivningsarbejdet; bekræfter sin 
overbevisning om, at Udvalget for 
Andragender skal spille en central rolle 
med hensyn til at styrke samarbejdet 
mellem de parlamentariske udvalg ved bl.a. 
at fremme en mere effektiv udveksling af 
oplysninger og bedste praksis med henblik 
på at forbedre Parlamentets lydhørhed 
over for alle spørgsmål, der rejses i 
andragender;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Ændringsforslag 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. henleder opmærksomheden på de 
beslutningsforslag, der blev fremsat i 
henhold til forretningsordenens artikel 128, 
stk. 5, eller artikel 216, stk. 2, og som blev 
vedtaget på udvalgets vegne på 
plenarmødet, navnlig om beskyttelse og 
ikkediskrimination af EU-borgere 
tilhørende mindretal i EU-
medlemsstaterne1, om svar på andragender 
vedrørende bekæmpelse af usikre 
ansættelsesvilkår og misbrug af 
anvendelsen af tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter2, om de negative 
virkninger af den amerikanske lovgivning 
om efterrettelighed vedrørende beskatning 
af konti i udlandet (FATCA) for EU-
borgere3 og navnlig såkaldte utilsigtede 
amerikanske borgere og om den tyske 
børne- og ungdomsforsorgs (Jugendamt) 
rolle i grænseoverskridende familietvister4;

_________________
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0032.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0242.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0316.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0476.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

 

 

 

 

 

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Ændringsforslag 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. påpeger, at Udvalget for 
Andragender i forbindelse med 
Parlamentets menneskerettighedsuge 
behandlede adskillige andragender 
vedrørende menneskerettighedsspørgsmål 
og fremlagde en ajourført undersøgelse af 
direktivet om hjælp til ulovlig indrejse og 
kriminaliseringen af humanitær bistand til 
irregulære migranter; anmoder 
Kommissionen om at foreslå en ændring 
af artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 
2002/90/EF af 28. november 2002 om 
definition af hjælp til ulovlig indrejse og 
transit samt ulovligt ophold1 med henblik 
på at indføre en obligatorisk undtagelse 
fra kriminaliseringen af humanitær 
bistand i forbindelse med indrejse, transit 
eller ophold;

20. påpeger, at Udvalget for 
Andragender i forbindelse med 
Parlamentets menneskerettighedsuge 
behandlede adskillige andragender 
vedrørende menneskerettighedsspørgsmål 
og fremlagde en ajourført undersøgelse af 
direktivet om hjælp til ulovlig indrejse og 
kriminaliseringen af humanitær bistand til 
irregulære migranter; anmoder 
Kommissionen om at foreslå en effektiv og 
holdbar EU-strategi for migration, der 
har til formål at forbedre lovlige og sikre 
måder at komme ind i EU på, forbedre 
den automatiske og obligatoriske flytning 
af asylansøgere blandt alle 
medlemsstaterne og at forbedre 
samarbejdet mellem alle medlemsstaterne 
med henblik på mere effektivt at håndtere 
de alvorlige økonomiske og sociale 
problemer, som berører migranternes 
oprindelseslande, og sikre, at de ikke 
tvinges til at søge et levebrød andetsteds 
gennem irregulær migration;

_________________
1 EFT L 328 af 5.12.2002, p. 17.

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Ændringsforslag 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er overbevist om, at sekretariatet 
for Udvalget for Andragender behandler 
andragender effektivt og med stor omhu i 
overensstemmelse med udvalgets 
retningslinjer og arbejdsgangen for 
andragender i Parlamentets 
administration; opfordrer til yderligere 
innovationer i behandlingen af 
andragender, idet der gøres status over den 
seneste teknologiske udvikling med 
henblik på at gøre hele processen klarere 
og mere gennemsigtig for de europæiske 
borgere;

21. er overbevist om, at Sekretariatet 
for Udvalget for Andragender skal tildeles 
de nødvendige ressourcer til at behandle 
andragender på en mere effektiv måde og 
med større omhu i overensstemmelse med 
udvalgets retningslinjer; opfordrer til 
yderligere innovationer i behandlingen af 
andragender, idet der gøres status over den 
seneste teknologiske udvikling med 
henblik på at gøre hele processen klarere 
og mere gennemsigtig for de europæiske 
borgere;

Or. en


