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

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

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Rätten att göra framställningar ger 
människor en öppen, demokratisk och 
insynsvänlig mekanism för att få en 
utomrättslig lösning på formella klagomål 
de riktat till sina direktvalda företrädare, 
särskilt när det gäller Europeiska unionens 
verksamhetsområde.

A. Syftet med rätten att göra 
framställningar är att ge människor en 
öppen, demokratisk och insynsvänlig 
mekanism för att få en utomrättslig lösning 
på formella klagomål de riktat till sina 
direktvalda företrädare, särskilt när det 
gäller Europeiska unionens 
verksamhetsområde.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/21

Ändringsförslag 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
för GUE/NGL-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 bör 
vara ett centralt inslag i en 
deltagandedemokrati, där alla 
medborgares rätt till direkt deltagande i 
EU:s demokratiska liv skyddas. Den bör 
öka Europaparlamentets lyhördhet för 
EU:s medborgare och invånare. Verklig 
demokrati bör garantera full insyn, 
effektivt skydd av de grundläggande 
rättigheterna och ett konkret engagemang 
från medborgarnas sida i 
beslutsprocesserna.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/22

Ändringsförslag 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-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 inom rimlig tid få 
ett utförligt 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.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/23

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

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

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Verksamheten i utskottet för 
framställningar bygger på de synpunkter 
och bidrag som inkommit från framställare.

D. Verksamheten i utskottet för 
framställningar bygger i hög grad på de 
synpunkter och bidrag som inkommit från 
framställare i en lång rad frågor, som till 
exempel grundläggande rättigheter, 
barnets bästa, rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, minoriteters 
rättigheter, barns rättigheter, den inre 
marknaden, miljölagstiftning, 
förhållandet mellan arbetsmarknadens 
parter, migrationspolitik, handelsavtal, 
folkhälsofrågor, transporter, djurs 
rättigheter och diskriminering.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/24

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

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

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Utskottet för framställningar anser 
att det europeiska medborgarinitiativet är 
ett ytterst viktigt instrument för 
direktdemokrati och deltagandedemokrati, 
som gör det möjligt för medborgarna att 
delta aktivt i utformningen av EU:s 
lagstiftning.

E. Det europeiska 
medborgarinitiativets potential måste 
utnyttjas fullt ut så att det blir ett ytterst 
viktigt instrument för direktdemokrati och 
deltagandedemokrati, som gör det möjligt 
för medborgarna att delta aktivt i 
utformningen av EU:s lagstiftning.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/25

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

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

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Europaparlamentet har länge gått i 
täten för den internationella utvecklingen 
av framställningsprocessen och har det 
mest öppna och insynsvänliga 
framställningsförfarandet i Europa, vilket 
gör det möjligt för framställarna att delta 
aktivt i institutionens verksamhet.

I. Europaparlamentet har länge gått i 
täten för den internationella utvecklingen 
av framställningsprocessen och har ett 
anmärkningsvärt öppet och insynsvänligt 
framställningsförfarande, vilket gör det 
möjligt för framställarna att delta aktivt i 
institutionens verksamhet.

Or. en



AM\1176365SV.docx PE631.711v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

6.2.2019 A8-0024/26

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

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

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar den 
avgörande roll som utskottet för 
framställningar har när det gäller att 
försvara och främja rättigheterna för 
unionsmedborgare och invånare i EU, 
inom ramen för utskottets befogenheter, 
genom att se till att frågor som är 
angelägna för framställarna 
uppmärksammas och att deras berättigade 
klagomål om möjligt, inom en rimlig 
tidsperiod och på ett effektivt sätt får en 
lösning genom framställningsförfarandet. 
Parlamentet påminner om att 
kommissionen och medlemsstaternas 
myndigheter har ansvar att samarbeta med 
utskottet för framställningar, i synnerhet 
när det gäller att ge lämplig återkoppling 
om utbytet av relevant information. 
Parlamentet står fast vid att detta samarbete 
är avgörande för att tillgodose 
framställarnas behov i enlighet med 
fördragen och EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

1. Europaparlamentet betonar att 
rätten att göra framställningar bör 
förbättra parlamentets reaktionsförmåga 
och bidra till att lösa problem som främst 
rör införlivandet och genomförandet av 
EU-lagstiftningen. Parlamentet 
framhåller den avgörande roll som 
utskottet för framställningar kan spela när 
det gäller att försvara och främja 
rättigheterna för unionsmedborgare och 
invånare i EU, inom ramen för utskottets 
befogenheter, genom att se till att frågor 
som är angelägna för framställarna 
uppmärksammas och att deras berättigade 
klagomål om möjligt, inom en rimlig 
tidsperiod och på ett effektivt sätt får en 
lösning genom framställningsförfarandet. 
Parlamentet påminner om att 
kommissionen och medlemsstaternas 
myndigheter har ansvar att samarbeta med 
utskottet för framställningar, i synnerhet 
när det gäller att ge lämplig återkoppling 
om utbytet av relevant information. 
Parlamentet står fast vid att detta samarbete 
är avgörande för att tillgodose 
framställarnas behov i enlighet med 
fördragen och EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/27

Ändringsförslag 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-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 ser det 
fortfarande som en särskild skyldighet att 
se till att man motiverar ordentligt för 
framställarna varför en framställning 
anses otillåtlig eller avslutas för att den 
saknar grund.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/28

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

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

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 3b. Europaparlamentet beklagar att 
framställare fortfarande inte får 
tillräcklig information om varför en 
framställning kan förklaras otillåtlig.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/29

Ändringsförslag 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-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 verksamhetsområden, dess 
begränsningar och dess framtid för att se 
till att medborgarna är välinformerade om 
de nivåer där besluten fattas. 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.

Or. en


