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6.2.2019 A8-0024/12

Ändringsförslag 12
Miroslavs Mitrofanovs
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Under 2018 gjordes fyra 
undersökningsresor enligt artikel 216a i 
arbetsordningen, nämligen till Lausitz 
(Tyskland) om brunkolsbrytningens 
inverkan på lokalbefolkningen, särskilt 
sorberna, och på föroreningen av floden 
Spree och angränsande vatten, till 
Famagusta (Cypern) om återlämnandet av 
den avspärrade delen av den ockuperade 
staden Famagusta till de ursprungliga 
invånarna, till Doñana (Spanien) om 
miljösituationen och de eventuellt 
försämrade förhållandena i det skyddade 
området i nationalparken Doñana och till 
Valledora (Italien) om skador på miljön till 
följd av deponeringsanläggningar och 
stenbrott. 

J. Under 2018 gjordes fyra 
undersökningsresor enligt artikel 216a i 
arbetsordningen, nämligen till Lausitz 
(Tyskland) om brunkolsbrytningens 
inverkan på lokalbefolkningen, särskilt 
sorberna, och på föroreningen av floden 
Spree och angränsande vatten, till 
Famagusta (Cypern) om återlämnandet av 
den avspärrade delen av den ockuperade 
staden Famagusta till de ursprungliga 
invånarna, till Doñana (Spanien) om 
miljösituationen och de eventuellt 
försämrade förhållandena i det skyddade 
området i nationalparken Doñana på grund 
av ett gaslagringsprojekt och 
överexploatering av grundvattenresurser, 
och till Valledora (Italien) om skador på 
miljön till följd av 
deponeringsanläggningar och stenbrott.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/13

Ändringsförslag 13
Miroslavs Mitrofanovs
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Skäl P

Förslag till resolution Ändringsförslag

P. En rad tekniska förbättringar har 
genomförts för att göra webbportalen för 
framställningar mer användarvänlig och 
tillgänglig för medborgarna. Man har till 
exempel vidareutvecklat sökfunktionen, 
ökat antalet visade resultat och gjort det 
möjligt för användarna att hitta 
framställningar med hjälp av markerade 
nyckelord i framställningens titel och i 
sammanfattningen och sett till att mer 
specifika meddelanden kan skickas till 
användarna på deras eget språk. Statistik 
för portalen från andra halvåret 2018 har 
gjorts tillgänglig, vilket ger användbara 
uppgifter om webbplatstrafik och 
användarbeteende. De tekniska 
förbättringarna har fortsatt i och med 
införandet av en ny editor för vanliga 
frågor och andra förbättringar i 
administrationsmodulen. Dessutom har ett 
stort antal individuella förfrågningar om 
tekniskt stöd hanterats med framgång. 

P. En rad tekniska förbättringar har 
genomförts för att göra webbportalen för 
framställningar mer användarvänlig och 
tillgänglig för medborgarna. Man har till 
exempel vidareutvecklat sökfunktionen, 
ökat antalet visade resultat och gjort det 
möjligt för användarna att hitta 
framställningar med hjälp av markerade 
nyckelord i framställningens titel och i 
sammanfattningen och sett till att mer 
specifika meddelanden kan skickas till 
användarna på deras eget språk. Statistik 
för portalen från andra halvåret 2018 har 
gjorts tillgänglig, vilket ger användbara 
uppgifter om webbplatstrafik och 
användarbeteende. De tekniska 
förbättringarna har fortsatt i och med 
införandet av en ny editor för vanliga 
frågor och andra förbättringar i 
administrationsmodulen. Dessutom har ett 
stort antal individuella förfrågningar om 
tekniskt stöd hanterats med framgång. 
Vissa inslag som kommer att göra 
portalen mer interaktiv och till en källa 
för information i realtid för både 
framställare och personer som stöder en 
framställning har ännu inte genomförts 
fullt ut.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/14

Ändringsförslag 14
Miroslavs Mitrofanovs
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet upprepar vikten 
av en fortlöpande offentlig debatt om 
unionens verksamhetsområden, dess 
begränsningar och dess framtid för att se 
till att medborgarna är välinformerade om 
de nivåer där besluten fattas och förebygga 
den företeelse som innebär att man i vissa 
oansvariga medlemsstater skyller allt på 
Bryssel. Parlamentet efterlyser en mer 
intensiv och strukturerad halvårsvis dialog 
mellan utskottet för framställningar och 
ledamöter i utskotten för framställningar i 
de nationella parlamenten om 
framställningar. Dialogen bör ta upp frågor 
av stor betydelse för unionsmedborgare 
och stimulera en uppriktig debatt om 
framställningar mellan ledamöter av 
Europaparlamentet och nationella 
parlamentsledamöter, vilket ytterligare 
skulle öka medvetenheten om EU:s politik 
och göra EU:s och medlemsstaternas 
befogenheter tydligare. 

4. Europaparlamentet upprepar vikten 
av en fortlöpande offentlig debatt om 
unionens framtid och behovet av att se till 
att medborgarna är välinformerade om de 
nivåer där besluten fattas och av att 
förebygga den företeelse som innebär att 
man i vissa oansvariga medlemsstater 
skyller allt på Bryssel. Parlamentet 
efterlyser en mer intensiv och strukturerad 
regelbunden dialog mellan utskottet för 
framställningar och ledamöter i utskotten 
för framställningar i de nationella 
parlamenten om framställningar. Dialogen 
bör ta upp frågor av stor betydelse för 
unionsmedborgare och stimulera en 
uppriktig debatt om framställningar mellan 
ledamöter av Europaparlamentet och 
nationella parlamentsledamöter, vilket 
ytterligare skulle öka medvetenheten om 
EU:s politik och göra EU:s och 
medlemsstaternas befogenheter tydligare.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/15

Ändringsförslag 15
Miroslavs Mitrofanovs
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet bekräftar 
behovet av att stärka den politiska och 
tekniska dialogen med de berörda utskotten 
i de nationella parlamenten. Parlamentet 
välkomnar att den tyska förbundsdagens 
utskott för framställningar besökte 
utskottssammanträdet den 9 oktober 2018 
för att ta upp frågor av gemensamt intresse 
och diskutera relevanta framställningar. 
Parlamentet framhåller det 
interparlamentariska utskottssammanträdet 
med de nationella parlamenten den 
27 november 2018. Det anordnades 
tillsammans med utskottet för rättsliga 
frågor och i samarbete med Europeiska 
ombudsmannanätverket och behandlade 
genomförandet och tillämpningen av 
unionsrätten.

10. Europaparlamentet bekräftar 
behovet av att stärka den politiska och 
tekniska dialogen med de berörda utskotten 
i de nationella parlamenten. Parlamentet 
välkomnar att den tyska förbundsdagens 
utskott för framställningar besökte 
utskottssammanträdet den 9 oktober 2018 
för att ta upp frågor av gemensamt intresse 
och diskutera relevanta framställningar. 
Parlamentet framhåller det 
interparlamentariska utskottssammanträdet 
med de nationella parlamenten den 
27 november 2018. Det anordnades 
tillsammans med utskottet för rättsliga 
frågor och i samarbete med Europeiska 
ombudsmannanätverket och behandlade 
genomförandet och tillämpningen av 
unionsrätten, särskilt framställningarnas 
betydelse för parlamenten i detta 
avseende.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/16

Ändringsförslag 16
Miroslavs Mitrofanovs
för Verts/ALE-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 i 
enlighet med utskottets riktlinjer. 
Parlamentet efterlyser mer personal för 
denna uppgift för att säkerställa bästa 
möjliga service vid behandlingen av 
framställningar och ytterligare förnyelse 
som tar hänsyn till den senaste tekniska 
utvecklingen för att göra hela processen 
tydligare och öppnare för 
unionsmedborgarna och invånarna i EU.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Ändringsförslag 17
Miroslavs Mitrofanovs
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet framhåller den 
betydelse som webbportalen för 
framställningar har för att behandlingen av 
framställningar på det hela taget ska 
fungera smidigt och effektivt. Parlamentet 
påpekar att en av prioriteringarna för nästa 
period är att förbättra kommunikationen 
med framställarna via deras 
användarkonton för att minska den 
administrativa bördan och påskynda 
handläggningstiderna för framställningar. 
Parlamentet upprepar att det är nödvändigt 
att fortsätta med den tekniska utvecklingen 
av portalen, anpassa den till standarderna 
för parlamentets webbplats och öka dess 
synlighet både på Europaparlamentets 
plattform och bland medborgarna. 
Parlamentet betonar att man måste fortsätta 
arbetet med att göra portalen mer 
tillgänglig för användarna, särskilt för 
personer med funktionsnedsättning.

22. Europaparlamentet framhåller den 
betydelse som webbportalen för 
framställningar har för att på det hela taget 
trygga en smidig och öppen behandling av 
framställningar. Parlamentet påpekar att 
en av de omedelbara prioriteringarna för 
nästa period är att förbättra 
kommunikationen med framställare och 
personer som stöder en framställning via 
deras användarkonton för att minska den 
administrativa bördan och påskynda 
handläggningstiderna för framställningar. 
Parlamentet upprepar att det är nödvändigt 
att fortsätta med den tekniska utvecklingen 
av portalen, anpassa den till standarderna 
för parlamentets webbplats och öka dess 
synlighet både på Europaparlamentets 
plattform och bland medborgarna. 
Parlamentet betonar att man måste fortsätta 
arbetet med att göra portalen mer 
tillgänglig för användarna, särskilt för 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Ändringsförslag 18
Miroslavs Mitrofanovs
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 2a. Europaparlamentet påminner om 
att det för de flesta invånare i EU är 
uppenbart att framställningar till 
parlamentet antingen är det enda eller det 
enklaste sättet att kommunicera direkt 
med EU-institutionerna. Parlamentet 
anser att framställningsförfarandet är ett 
effektivt sätt att bevara de praktiska och 
känslomässiga band som finns mellan 
EU:s institutioner och medborgare och ett 
instrument för att stärka förtroendet för 
unionen.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Ändringsförslag 19
Miroslavs Mitrofanovs
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 22a. Europaparlamentet anser att man 
bör vidta de administrativa åtgärder som 
krävs för att verkligen underlätta 
ingivandet av framställningar på de olika 
regionala och traditionella 
minoritetsspråken i EU. Detta skulle vara 
en ytterligare garanti för att miljontals 
unionsmedborgare och invånare i EU kan 
utöva denna rätt.

Or. en


