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Ändringsförslag 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
enträget kommissionen att använda de 
befogenheter som hänger samman med 
dess roll som fördragens väktare på ett 
korrekt sätt, eftersom denna roll är av 
yttersta vikt för att EU ska fungera väl när 
det gäller medborgarna och 
unionslagstiftarna. Parlamentet ser gärna 
att överträdelseförfaranden hanteras i god 
tid, så att man utan dröjsmål sätter stopp 
för situationer där unionsrätten inte 
respekteras.

5. Europaparlamentet uppmanar 
enträget kommissionen att använda de 
befogenheter som hänger samman med 
dess roll som fördragens väktare på ett 
korrekt sätt, särskilt i frågor som rör 
miljön, eftersom denna roll är av yttersta 
vikt för att EU ska fungera väl när det 
gäller medborgarna och unionslagstiftarna. 
Parlamentet anser att kommissionen bör 
gå djupare än att bara genomföra en 
formell undersökning av huruvida 
förfarandet har gått korrekt till och 
fokusera mer på problem som är centrala 
för frågan. Parlamentet påminner om 
försiktighetsprincipen och det yttersta 
målet med EU:s miljöskyddslagstiftning, 
nämligen att förhindra oåterkallelig 
skada på ekologiskt känsliga områden, 
och uppmanar eftertryckligen 
kommissionen att anta en strategi som gör 
att den kan utnyttja sina befogenheter och 
sin ställning i förebyggande syfte. 
Parlamentet ser gärna att 
överträdelseförfaranden hanteras i god tid, 
så att man utan dröjsmål sätter stopp för 
situationer där unionsrätten inte 
respekteras.
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Ändringsförslag 31
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 
Kari
för GUE/NGL-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa insyn och 
tillgång till handlingar och information 
inom ramen för EU Pilot-förfaranden 
avseende mottagna framställningar och EU 
Pilot-förfaranden och 
överträdelseförfaranden som redan har 
avslutats.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa full insyn och 
tillgång till handlingar och information 
inom ramen för EU Pilot-förfaranden 
avseende mottagna framställningar och EU 
Pilot-förfaranden och 
överträdelseförfaranden som redan har 
avslutats.
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Ändringsförslag 32
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur
för GUE/NGL-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 bör göra sitt 
arbete mer synligt och relevant, särskilt i 
förhållande till parlamentets övriga 
utskott, så att framställningarna i högre 
grad beaktas i lagstiftningsarbetet. 
Parlamentet anser också att möten i 
nätverket för framställningar kan bidra till 
att stärka samarbetet mellan 
parlamentsutskotten genom utbyte av 
information och bästa praxis mellan 
nätverkets medlemmar.
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Ändringsförslag 33
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 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 framhåller de 
insatser som sekretariatet för utskottet för 
framställningar har gjort för att hantera 
framställningar på ett effektivt sätt och 
med stor omsorg i enlighet med utskottets 
riktlinjer och arbetsgången för 
framställningar i Europaparlamentets 
administration. Sekretariatet har dock ett 
omedelbart behov av ökade tekniska 
resurser och mer personal för att kunna 
garantera en smidig behandling och en 
ännu kortare handläggningstid för 
framställningarna, samtidigt som man ser 
till att framställningarna behandlas i 
enlighet med högsta möjliga standarder. 
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.
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