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6.2.2019 A8-0024/1

Ändringsförslag 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
(2018/2280(INI))

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Rätten att göra framställningar ökar 
Europaparlamentets lyhördhet för EU:s 
medborgare och invånare.

B. Rätten att göra framställningar 
måste utökas för att öka 
Europaparlamentets lyhördhet för EU:s 
medborgare och invånare, säkerställa att 
deras grundläggande rättigheter skyddas 
fullt ut och erbjuda en effektiv lösning på 
alla problem som lyfts fram genom 
framställningar.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Ändringsförslag 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
(2018/2280(INI))

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Alla framställningar utvärderas och 
behandlas noga. Alla framställare har rätt 
att inom rimlig tid få ett svar med 
information om det beslut om tillåtlighet 
som utskottet för framställningar har fattat. 
Svaret ska ges på deras eget språk eller det 
språk som använts i framställningen.

C. Alla framställningar måste 
utvärderas och behandlas noga. Alla 
framställare har rätt att utan dröjsmål, på 
sitt eget språk eller det språk som använts 
i framställningen, få ett omfattande svar 
med information om det beslut om 
tillåtlighet som utskottet för 
framställningar har fattat och om åtgärder 
som utskottet vidtagit för att behandla och 
följa upp framställningen. Framställarnas 
upplevelse av hur deras framställningar 
behandlas påverkar kraftigt deras 
uppfattning om EU-institutionerna och 
deras respekt för den rätt att göra 
framställningar som fastställs i 
unionsrätten.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Ändringsförslag 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
(2018/2280(INI))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
framställningar ger parlamentet och de 
övriga EU-institutionerna möjlighet att föra 
en dialog med unionsmedborgare som 
påverkas av tillämpningen av unionsrätten. 
Parlamentet understryker behovet av att 
främja samarbete mellan EU:s institutioner 
och organ och nationella, regionala och 
lokala myndigheter i frågor som rör 
tillämpningen av unionsrätten. Parlamentet 
uppmanar EU-institutionerna och 
medlemsstaterna att främja medborgarnas 
rätt att göra framställningar och att öka 
allmänhetens medvetenhet om EU:s 
befogenheter och möjliga rättsmedel som 
Europaparlamentet kan tillhandahålla 
under behandlingen av framställningar.

2. Europaparlamentet betonar att 
framställningar ger parlamentet och de 
övriga EU-institutionerna möjlighet att föra 
en dialog med unionsmedborgare som 
påverkas av tillämpningen av unionsrätten. 
Parlamentet understryker behovet av att 
främja samarbete mellan EU:s institutioner 
och organ och nationella, regionala och 
lokala myndigheter i frågor som rör brister, 
inkonsekvenser och kryphål i unionsrätten 
och i dess genomförande, för att fullt ut 
och på ett ändamålsenligt sätt skydda alla 
medborgares ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. Parlamentet 
uppmanar EU-institutionerna och 
medlemsstaterna att främja medborgarnas 
rätt att göra framställningar och att öka 
allmänhetens medvetenhet om EU:s 
befogenheter och möjliga rättsmedel som 
Europaparlamentet kan tillhandahålla 
under behandlingen av framställningar.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Ändringsförslag 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
(2018/2280(INI))

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar 
behovet av att tillämpa en helt 
demokratisk EU-styrning och stängare 
etiska regler inom EU:s institutioner, 
organ och byråer för att lösa problemen 
med bristande insyn i EU:s 
beslutsprocess, intressekonflikter och alla 
etiska problem som påverkar 
lagstiftningsprocessen på EU-nivå i 
frågor som lyfts fram av framställare.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Ändringsförslag 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
(2018/2280(INI))

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att 
utskottet har hållit fyra offentliga 
utfrågningar om olika ämnen, nämligen 
utfrågningen om medborgerliga rättigheter 
efter brexit, som hölls den 1 februari 2018 
tillsammans med utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor, 
utfrågningen om det europeiska 
medborgarinitiativet – översyn av 
förordningen, som hölls den 
21 februari 2018 tillsammans med utskottet 
för konstitutionella frågor, utfrågningen om 
hormonstörande ämnens konsekvenser för 
folkhälsan, som hölls den 22 mars 2018 
tillsammans med utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och 
utfrågningen om rättigheterna för personer 
med funktionsnedsättning, som hölls den 
9 oktober 2018. Parlamentet påminner 
utskottsledamöterna om vikten av att 
närvara vid offentliga utfrågningar som 
utskottet begär och anordnar. Parlamentet 
uppmanar nätverket för framställningar att 
lägga fram förslag till särskilda offentliga 
utfrågningar och ämnen för studier och 
resolutioner i Europaparlamentet, som 
återspeglar sambandet mellan det 
pågående lagstiftningsarbetet och 
parlamentets befogenhet för politisk 

8. Europaparlamentet betonar att 
utskottet har hållit fyra offentliga 
utfrågningar om olika ämnen, nämligen 
utfrågningen om medborgerliga rättigheter 
efter brexit, som hölls den 1 februari 2018 
tillsammans med utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor, 
utfrågningen om det europeiska 
medborgarinitiativet – översyn av 
förordningen, som hölls den 
21 februari 2018 tillsammans med utskottet 
för konstitutionella frågor, utfrågningen om 
hormonstörande ämnens konsekvenser för 
folkhälsan, som hölls den 22 mars 2018 
tillsammans med utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och 
utfrågningen om rättigheterna för personer 
med funktionsnedsättning, som hölls den 
9 oktober 2018. Parlamentet påminner 
utskottsledamöterna om vikten av att 
närvara vid offentliga utfrågningar som 
utskottet begär och anordnar. Parlamentet 
välkomnar att utskottet för framställningar 
har lagt fram förslag till särskilda 
offentliga utfrågningar och ämnen för 
studier och resolutioner i 
Europaparlamentet, vilka återspeglat 
sambandet mellan det pågående 
lagstiftningsarbetet och parlamentets 
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kontroll och de framställningar som tar 
upp frågor av stor betydelse för EU:s 
medborgare. Parlamentet understryker att 
nätverket för framställningar är rätt forum 
för att lägga fram gemensamma initiativ 
som ska behandlas som framställningar, 
vilket på ett uttömmande sätt skulle kunna 
uttrycka Europaparlamentets bidrag till 
EU-medborgarnas framställningar.

befogenhet att utöva politisk kontroll och 
frågor av stor betydelse för EU:s 
medborgare. Parlamentet understryker att 
utskottet för framställningar måste stärkas 
och ges möjlighet att lägga fram fler 
initiativ för att förbättra parlamentets 
bidrag till att ta itu med de problem som 
unionsmedborgarna gett uttryck för i sina 
framställningar.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Ändringsförslag 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
(2018/2280(INI))

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet hoppas att 
nätverket för framställningar kan göra 
utskottet för framställningar mer synligt 
och relevant i arbetet i parlamentets övriga 
utskott, så att framställningarna i högre 
grad beaktas i lagstiftningsarbetet. 
Parlamentet är fortfarande övertygat om 
att möten i nätverket för framställningar 
är avgörande för att stärka samarbetet 
mellan parlamentsutskotten genom utbyte 
av information och bästa praxis mellan 
nätverkets medlemmar.

11. Europaparlamentet anser att 
utskottet för framställningar måste göras 
mer synligt och relevant i arbetet i 
parlamentets övriga utskott, så att 
framställningarna i högre grad beaktas i 
lagstiftningsarbetet. Parlamentet upprepar 
sin bestämda uppfattning att utskottet för 
framställningar måste spela en central 
roll i att stärka samarbetet mellan 
parlamentsutskotten genom att främja 
bland annat ett effektivare utbyte av 
information och bästa praxis för att 
förbättra parlamentets förmåga att 
reagera på alla frågor som tas upp i 
framställningar.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Ändringsförslag 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
(2018/2280(INI))

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet 
uppmärksammar de resolutionsförslag i 
enlighet med artikel 128.5 eller artikel 
216.2 i arbetsordningen som antagits för 
utskottet i kammaren, särskilt om skydd 
och icke-diskriminering av minoriteter i 
EU:s medlemsstater1, om besvarande av 
framställningar om bekämpning av otrygga 
anställningar och missbruk av tidsbestämda 
anställningsavtal2, om de negativa 
effekterna av USA:s utlandsskattelag 
FATCA på unionsmedborgare och särskilt 
”ofrivilliga amerikaner”3 och om den tyska 
barn- och ungdomsmyndighetens 
(Jugendamt) roll i gränsöverskridande 
familjetvister4.

_________________
1 Antagna texter, P8_TA(2018)0032.
2 Antagna texter, P8_TA(2018)0242.
3 Antagna texter, P8_TA(2018)0316.
4 Antagna texter, P8_TA(2018)0476.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Ändringsförslag 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
(2018/2280(INI))

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet påpekar att 
utskottet för framställningar i samband 
med parlamentets vecka för mänskliga 
rättigheter behandlade flera framställningar 
som rör människorättsfrågor och lade fram 
en uppdaterad studie om direktivet om 
hjälp till olaglig inresa och 
kriminaliseringen av humanitärt bistånd till 
irreguljära migranter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå en 
ändring av artikel 1.2 i rådets direktiv 
2002/90/EG av den 28 november 2002 om 
definition av hjälp till olaglig inresa, 
transitering och vistelse1, i syfte att införa 
ett obligatoriskt undantag från 
kriminalisering av humanitärt bistånd i 
samband med inresa, transitering eller 
vistelse.

20. Europaparlamentet påpekar att 
utskottet för framställningar i samband 
med parlamentets vecka för mänskliga 
rättigheter behandlade flera framställningar 
som rör människorättsfrågor och lade fram 
en uppdaterad studie om direktivet om 
hjälp till olaglig inresa och 
kriminaliseringen av humanitärt bistånd till 
irreguljära migranter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå en 
ändamålsenlig och hållbar EU-strategi 
för migration som syftar till att förbättra 
de lagliga och säkra vägarna in i EU, 
förbättra den automatiska och 
obligatoriska omplaceringen av 
asylsökande mellan alla medlemsstater 
samt förbättra samarbetet mellan alla 
medlemsstater för att på ett mer 
ändamålsenligt sätt bemöta de svåra 
ekonomiska och sociala problem som 
drabbar migranternas ursprungsländer 
och säkerställa att de inte blir tvungna att 
hitta försörjningsmöjligheter någon 
annanstans genom irreguljär migration.

_________________
1 EUT L 328, 5.12.2002, s. 17.

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Ändringsförslag 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018
(2018/2280(INI))

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet är övertygat om 
att sekretariatet för utskottet för 
framställningar hanterar framställningar 
på ett effektivt sätt och med stor omsorg i 
enlighet med utskottets riktlinjer och 
arbetsgången för framställningar i 
Europaparlamentets administration. 
Parlamentet efterlyser ytterligare förnyelse 
av behandlingen av framställningar med 
hänsyn till den senaste tekniska 
utvecklingen för att göra hela processen 
tydligare och öppnare för 
unionsmedborgarna.

21. Europaparlamentet är övertygat om 
att sekretariatet för utskottet för 
framställningar måste få de nödvändiga 
resurserna för att hantera framställningar 
på ett mer effektivt sätt och med större 
omsorg i enlighet med utskottets riktlinjer. 
Parlamentet efterlyser ytterligare förnyelse 
av behandlingen av framställningar med 
hänsyn till den senaste tekniska 
utvecklingen för att göra hela processen 
tydligare och öppnare för 
unionsmedborgarna.

Or. en


