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6.2.2019 A8-0024/10

Ändringsförslag 10
Jarosław Wałęsa
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påminner om att 
utskottet för framställningar har antagit 
yttranden som fogats till parlamentets 
betänkanden över en rad frågor som tagits 
upp i framställningar, bland annat över 
kontrollen av EU-rättens tillämpning 
20161, över samordning av de sociala 
trygghetssystemen2, över det europeiska 
medborgarinitiativet3, över 
genomföranderapporten avseende 
förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av 
djur under transport inom och utanför EU4, 
över förslaget till ändring av parlamentets 
beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 
9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna 
villkor för ombudsmannens 
ämbetsutövning5 och över genomförandet 
av bestämmelserna i fördraget avseende 
EU-medborgarskapet6. Parlamentet 
understryker att utskottet för 
framställningar sedan denna valperiod 
inleddes har utarbetat fler yttranden över 
pågående EU-lagstiftning.

16. Europaparlamentet påminner om att 
utskottet för framställningar har antagit 
yttranden som fogats till parlamentets 
betänkanden över en rad frågor som tagits 
upp i framställningar, bland annat över 
kontrollen av EU-rättens tillämpning 
20161, över samordning av de sociala 
trygghetssystemen2, över det europeiska 
medborgarinitiativet3, över 
genomföranderapporten avseende 
förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av 
djur under transport inom och utanför EU4, 
över förslaget till ändring av parlamentets 
beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 
9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna 
villkor för ombudsmannens 
ämbetsutövning5 och över genomförandet 
av bestämmelserna i fördraget avseende 
EU-medborgarskapet6. Parlamentet 
understryker att utskottet för 
framställningar sedan denna valperiod 
inleddes har utarbetat fler yttranden över 
pågående EU-lagstiftning. Parlamentet 
betonar vikten av att motivera 
ändringsförslag och att i så stor 
utsträckning som möjligt hänvisa direkt 
till medborgarnas framställningar.

_________________
1 Yttrande antaget den 21 mars 2018
2 Yttrande antaget den 24 april 2018.

_________________
1 Yttrande antaget den 21 mars 2018
2 Yttrande antaget den 24 april 2018.
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3 Yttrande antaget den 16 maj 2018.
4 Yttrande antaget den 9 oktober 2018.
5 Yttrande antaget den 21 november 2018.
6 Yttrande antaget den 21 november 2018.

3 Yttrande antaget den 16 maj 2018.
4 Yttrande antaget den 9 oktober 2018.
5 Yttrande antaget den 21 november 2018.
6 Yttrande antaget den 21 november 2018.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/11

Ändringsförslag 11
Jarosław Wałęsa
för PPE-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 hanterar framställningar på 
ett effektivt sätt och med stor omsorg i 
enlighet med utskottets riktlinjer och 
arbetsgången för framställningar i 
Europaparlamentets administration. 
Parlamentet betonar att antalet 
framställningar minskade från 2 715 
under 2014 till 1 202 under 2018, delvis 
på grund av den administrativa översynen 
av framställningsförfarandet och 
webbportalen för framställningar, som 
gjorde potentiella framställare mer 
informerade om EU:s 
verksamhetsområden och möjliga svar på 
tillåtliga framställningar, och gjorde det 
möjligt för dem att underteckna eller 
stödja befintliga framställningar. 
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


