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6.2.2019 A8-0024/20

Ændringsforslag 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at retten til at 
indgive andragender stiller en åben, 
demokratisk og gennemsigtig mekanisme 
til rådighed for borgere, så de kan få en 
udenretslig løsning på deres formelle 
klager stilet til deres direkte valgte 
repræsentanter, navnlig når dette vedrører 
Den Europæiske Unions 
virksomhedsområde;

A. der henviser til, at formålet med 
retten til at indgive andragender er at stille 
en åben, demokratisk og gennemsigtig 
mekanisme til rådighed for borgere, så de 
kan få en udenretslig løsning på deres 
formelle klager stilet til deres direkte 
valgte repræsentanter, navnlig når dette 
vedrører Den Europæiske Unions 
virksomhedsområde;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/21

Ændringsforslag 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
for GUE/NGL-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 bør være et centralt 
element i et deltagelsesdemokrati, hvor 
alle borgeres ret til at deltage direkte i 
Unionens demokratiske liv effektivt 
beskyttes; der henviser til, at det bør gøre 
Europa-Parlamentet mere lydhørt over for 
borgere og personer med bopæl i Den 
Europæiske Union; der henviser til, at et 
ægte demokrati bør sikre fuld 
gennemsigtighed, effektiv beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder og praktisk 
inddragelse af borgere i 
beslutningsprocesser;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/22

Ændringsforslag 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-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 
inden for en rimelig frist at modtage et 
udførligt 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;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/23

Ændringsforslag 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at arbejdet i 
Udvalget for Andragender er baseret på 
input og bidrag fra andragere;

D. der henviser til, at arbejdet i 
Udvalget for Andragender i væsentlig grad 
er baseret på input og bidrag fra andragere 
vedrørende en lang række emner såsom 
grundlæggende rettigheder, barnets tarv, 
rettigheder for personer med handicap, 
rettigheder for mindretal, børns 
rettigheder, det indre marked, 
miljølovgivning, arbejdsmarkedsforhold, 
migrationspolitik, handelsaftaler, 
folkesundhedsspørgsmål, transport, 
dyrerettigheder og forskelsbehandling;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/24

Ændringsforslag 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Udvalget for 
Andragender betragter det europæiske 
borgerinitiativ som et særdeles vigtigt 
instrument for direkte og deltagelsesbaseret 
demokrati, idet det giver borgerne 
mulighed for at involvere sig aktivt i 
udformningen af EU's lovgivning;

E. der henviser til, at det europæiske 
borgerinitiativs potentiale skal udnyttes 
fuldt ud, således at det kan blive et 
særdeles vigtigt instrument for direkte og 
deltagelsesbaseret demokrati, idet det giver 
borgerne mulighed for at involvere sig 
aktivt i udformningen af EU's lovgivning;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/25

Ændringsforslag 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Betragtning I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at Europa-
Parlamentet længe har været forløber for 
udviklingen af processen for andragender 
internationalt og fortsat har den mest åbne 
og gennemsigtige proces for andragender i 
Europa, hvilket giver andragerne mulighed 
for aktivt at tage del i dets virksomhed;

I. der henviser til, at Europa-
Parlamentet længe har været forløber for 
udviklingen af processen for andragender 
internationalt og fortsat har en 
bemærkelsesværdig, åben og 
gennemsigtig proces for andragender, 
hvilket giver andragerne mulighed for 
aktivt at tage del i dets virksomhed;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/26

Ændringsforslag 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger den væsentlige rolle, 
som Udvalget for Andragender spiller, når 
det drejer sig om inden for rammerne af 
udvalgets kompetence at forsvare og 
fremme rettighederne for EU-borgerne og 
personer med bopæl i EU, ved at sikre, at 
andragernes bekymringer anerkendes, og at 
der så vidt muligt på effektiv vis og inden 
for en rimelig frist findes løsninger på 
deres berettigede klager gennem 
proceduren for andragender; minder om, at 
Kommissionen og medlemsstaternes 
myndigheder er ansvarlige for at 
samarbejde med Udvalget for 
Andragender, navnlig når det drejer sig om 
at give tilstrækkelig feedback på 
udvekslingen af relevante oplysninger; 
insisterer på, at dette samarbejde er 
afgørende for at imødekomme andragernes 
behov i overensstemmelse med traktaterne 
og chartret om grundlæggende rettigheder;

1. understreger, at retten til at indgive 
andragender bør styrke Parlamentets evne 
til at reagere og bidrage til at løse 
problemer i forbindelse med primært 
gennemførelsen og anvendelsen af EU-
retten; fremhæver den væsentlige rolle, 
som Udvalget for Andragender kan spille, 
når det drejer sig om inden for rammerne 
af udvalgets kompetence at forsvare og 
fremme rettighederne for EU-borgerne og 
personer med bopæl i EU, ved at sikre, at 
andragernes bekymringer anerkendes, og at 
der så vidt muligt på effektiv vis og inden 
for en rimelig frist findes løsninger på 
deres berettigede klager gennem 
proceduren for andragender; minder om, at 
Kommissionen og medlemsstaternes 
myndigheder er ansvarlige for at 
samarbejde med Udvalget for 
Andragender, navnlig når det drejer sig om 
at give tilstrækkelig feedback på 
udvekslingen af relevante oplysninger; 
insisterer på, at dette samarbejde er 
afgørende for at imødekomme andragernes 
behov i overensstemmelse med traktaterne 
og chartret om grundlæggende rettigheder;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/27

Ændringsforslag 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-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. betragter det fortsat som en særlig 
forpligtelse at sikre, at manglende 
opfyldelse af betingelserne eller 
afslutning af andragender, fordi de er 
ubegrundede, skal begrundes behørigt 
over for andragerne;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/28

Ændringsforslag 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 3 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 3b. beklager, at andragere stadig ikke 
informeres tilstrækkeligt om grunden til, 
at deres andragender ikke opfylder 
betingelserne for behandling;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/29

Ændringsforslag 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. gentager, at der er behov for en 
fortløbende offentlig debat om Unionens 
virksomhedsområde, dens begrænsninger 
og fremtid med henblik på at sikre, at 
borgerne er velinformerede om de 
niveauer, hvorpå der træffes afgørelser, og 
forhindre det "skyd skylden på 
Bruxelles"-fænomen, der anvendes af 
visse uansvarlige medlemsstater; opfordrer 
til en mere intensiv og struktureret 
halvårlig dialog mellem Udvalget for 
Andragender og medlemmer af udvalg for 
andragender i de nationale parlamenter 
vedrørende andragender om alvorlige 
problemer for europæiske borgere, hvilket 
vil tilskynde til en reel debat mellem 
medlemmer af Europa-Parlamentet og 
nationale parlamentsmedlemmer med 
fokus på andragender, som yderligere vil 
øge bevidstheden om EU's politikker og 
klarheden om EU's og medlemsstaternes 
kompetencer;

4. gentager, at der er behov for en 
fortløbende offentlig debat om Unionens 
virksomhedsområde, dens begrænsninger 
og fremtid med henblik på at sikre, at 
borgerne er velinformerede om de 
niveauer, hvorpå der træffes afgørelser; 
opfordrer til en mere intensiv og 
struktureret halvårlig dialog mellem 
Udvalget for Andragender og medlemmer 
af udvalg for andragender i de nationale 
parlamenter vedrørende andragender om 
alvorlige problemer for europæiske 
borgere, hvilket vil tilskynde til en reel 
debat mellem medlemmer af Europa-
Parlamentet og nationale 
parlamentsmedlemmer med fokus på 
andragender, som yderligere vil øge 
bevidstheden om EU's politikker og 
klarheden om EU's og medlemsstaternes 
kompetencer;

Or. en


