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Ændringsforslag 1
Diana Wallis

Forslag til beslutning
Led 6 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 der henviser til sin beslutning af 9. juli 
2008 om den nationale dommers rolle i 
Fællesskabets retssystem,

Or.en

Ændringsforslag 2
Diana Wallis

Forslag til beslutning
Punkt 2 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. konstaterer, at Kommissionen via EU-
Pilot søger at øge engagementet, 
samarbejdet og partnerskabet mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne* og i 
nært samarbejde med de nationale 
forvaltninger overvejer, hvordan man skal 
tackle gennemførelsen af EU-retten; 
mener, at det således er en form for 
mellemstatsligt samarbejde, der erstatter 
Kommissionens forpligtelse i henhold til 
artikel 17 i TEU til at drage "omsorg for 
gennemførelsen af traktaterne og af de 
foranstaltninger, der vedtages af 
institutionerne på grundlag heraf"; 

2. konstaterer, at Kommissionen via EU-
Pilot søger at øge engagementet, 
samarbejdet og partnerskabet mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne1 og i 
nært samarbejde med de nationale 
forvaltninger overvejer, hvordan man skal 
tackle gennemførelsen af EU-retten; 
mener, at dette initiativ er et svar på det 
nye behov for samarbejde mellem alle 
Den Europæiske Unions institutioner, 
som vil være til gavn for en 
velfungerende, borgerfokuseret Union 
efter vedtagelsen af Lissabonstraktaten;   

Or.en



AM\823940DA.doc 3/9 PE445.729v01-00

DA

Ændringsforslag 3
Diana Wallis

Forslag til beslutning
Punkt 3 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. konstaterer, at borgerne på den ene side 
fremstilles som havende en vigtig rolle 
med hensyn til at sikre overholdelsen af 
EU-retten i praksis, mens de på den anden 
side — i EU-Pilot — i endnu højere grad 
udelukkes fra alle efterfølgende 
procedurer; mener, at dette ikke er i 
overensstemmelse med traktaternes 
højtidelige erklæringer om, at 
"beslutningerne træffes så åbent som 
muligt og så tæt på borgerne som muligt" 
(artikel 1 i TEU), at "Institutionerne ... 
sikrer åbenhed i deres arbejde" (artikel 15 i 
TEUF), og at "Unionen respekterer i alle 
sine aktiviteter princippet om lighed 
mellem dens borgere, der nyder lige stor 
opmærksomhed fra EU-institutionernes 
[...] side" (artikel 9 i TEU);

3. konstaterer, at borgerne på den ene side 
fremstilles som havende en vigtig rolle 
med hensyn til at sikre overholdelsen af 
EU-retten i praksis, mens de på den anden 
side — i EU-Pilot — i højere grad kan
udelukkes fra alle efterfølgende 
procedurer; mener, at dette resultat bør 
undgås ved at behandle EU-Pilot som en 
slags mæglingsalternativ, som borgerne er 
fuldt inddraget og integreret i som 
indledende klager; mener, at dette bedre 
vil afspejle traktatens målsætning om, at 
"beslutningerne træffes så åbent som 
muligt og så tæt på borgerne som muligt" 
(artikel 1 i TEU), at "Institutionerne ... 
sikrer åbenhed i deres arbejde" (artikel 15 i 
TEUF), og at "Unionen respekterer i alle 
sine aktiviteter princippet om lighed 
mellem dens borgere, der nyder lige stor 
opmærksomhed fra EU-institutionernes 
[...] side" (artikel 9 i TEU);

Or.en

Ændringsforslag 4
Eva Lichtenberger

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3 a. bemærker, at Kommissionen som led i 
gennemførelsen af EU-Pilot har oprettet 
en fortrolig online database1 til 
kommunikation mellem Kommissionens 
tjenestegrene og medlemsstaternes 

                                               
1 Kommissionens evalueringsrapport om EU-Pilot (KOM(2010)0070, s. 2.
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myndigheder, hvilket viser, at borgerne 
faktisk er udelukket fra kommunikationen 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne;  opfordrer 
Kommissionen til at give Parlamentet en 
meningsfuld adgang til denne database 
for at sætte det i stand til at udøve dets 
rolle som kontrollant af Kommissionens 
varetagelse af dens rolle som traktatens 
vogter;

Or.en

Ændringsforslag 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3 a. understreger, at unionsborgernes 
aktive rolle er klart fastsat i traktaten om 
Den Europæiske Union, navnlig i 
forbindelse med det europæiske 
borgerinitiativ;  mener, at borgernes 
mulighed for at påvirke den 
lovgivningsmæssige dagsorden også er 
direkte forbundet med deres nuværende 
vigtige rolle i forbindelse med sikring af, 
at EU-lovgivningen anvendes og 
efterleves korrekt, og af, at de relevante 
procedurer er gennemsigtige og korrekte;

Or.en

Ændringsforslag 6
Eva Lichtenberger

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4 a. ønsker at sikre, at Kommissionen 
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fortsætter med at producere detaljerede 
data om overtrædelser, og at Parlamentet 
får fri adgang til samtlige disse data, for 
at sætte det i stand til at udøve dets rolles 
som kontrollant af Kommissionens 
varetagelse af dens rolle som traktatens 
vogter; indsamlingen og kategoriseringen 
af disse data bør foregå i tråd med 
tidligere årsberetninger for at gøre det 
lettere for Parlamentet at foretage en 
meningsfuld vurdering af de fremskridt, 
der gøres af Kommissionen, uanset om en 
overtrædelse er blevet behandlet via EU-
Pilot eller den oprindelige 
overtrædelsesprocedure;

Or.en

Ændringsforslag 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4 a. bemærker, at forsinkelser med 
korrekt anvendelse og omsætning af EU-
lovgivning direkte påvirker borgernes 
hverdag og udnyttelse af deres 
rettigheder; understreger de store 
omkostninger, der følger af manglende 
overensstemmelse og anvendelse af EU-
lovgivning, og den deraf følgende 
manglende tillid til de europæiske 
institutioner;

Or.en

Ændringsforslag 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

5 a. erindrer om, at Retsudvalget for nylig 
har nedsat en arbejdsgruppe om EU's 
forvaltningsret, som skal undersøge, om 
en kodificering af EU's forvaltningsret er 
mulig, og hvad et sådant projekt vil 
indebære i praksis; mener, at resultaterne 
af denne arbejdsgruppe bør tages i 
betragtning i forbindelse med drøftelserne 
om en europæisk forvaltninglov;

Or.en

Ændringsforslag 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6 a. erindrer om, at Kommissionen med 
sin overordnede rolle som traktaternes 
vogter skal sikre, at medlemsstaterne 
gennemfører EU-lovgivningen korrekt og 
betids;  opfordrer Kommissionen til at 
gøre brug af alle de beføjelser, den er 
tildelt i traktaterne, navnlig de nye 
bestemmelser i artikel 260 TEUF om 
medlemsstaternes manglende meddelelse 
af gennemførelsesforanstaltninger til et 
direktiv;

Or.en

Ændringsforslag 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8 a. bemærker med særlig interesse 
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Kommissionens forpligtelse til systematisk 
at komme med en vurdering af svar på en 
klage afgivet af en medlemsstat;  
opfordrer Kommissionen til at foretage en 
sådan vurdering med størst mulig omhu 
og efter nøje gennemgang af sagen; 
opfordrer til en præcisering af klagerens 
rolle i vurderingsprocessen;

Or.en

Ændringsforslag 11
Sebastian Valentin Bodu

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11 a. mener, at når Kommissionen 
indleder en overtrædelsesprocedure mod 
en medlemsstat, bør den også udsende en 
meddelelse om, at den retsakt, som er i 
strid med EU's lovgivning, kan anfægtes 
af de berørte borgere i den relevante 
medlemsstat ved deres nationale 
domstole;

Or.en

Ændringsforslag 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt) 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11 a. erindrer om sin beslutning af 17. 
juni 2010 om juridisk uddannelse på det 
civil- og handelsretlige område; mener, at 
det er af afgørende betydning, at juridisk 
uddannelse styrkes bl.a. med henblik på 
handlingsplanen om gennemførelse af 
Stockholmprogrammet;
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Or.en
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