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Ändringsförslag 1
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Trots att denna siffra fortfarande är låg i 
förhållande till Europeiska unionens 
folkmängd visar den ändå på en markant 
ökning av medvetenheten bland enskilda 
medborgare, lokala samhällsgrupper, icke-
statliga organisationer, 
frivilligorganisationer och privata företag 
om rätten att göra framställningar och om
hur användbart framställningsförfarandet 
kan vara för att göra EU-institutionerna 
och medlemsstaterna uppmärksamma på 
frågor som är angelägna för dem.

B. Trots att denna siffra fortfarande är låg i 
förhållande till Europeiska unionens 
folkmängd visar den ändå på en markant 
ökning bland enskilda medborgare, lokala 
samhällsgrupper, icke-statliga 
organisationer, frivilligorganisationer och 
privata företag av medvetenheten om 
rätten att göra framställningar och de 
rättmätiga förväntningarna på hur 
användbart framställningsförfarandet kan 
vara för att göra EU-institutionerna och 
medlemsstaterna uppmärksamma på frågor 
som är angelägna för dem.

Or. en

Ändringsförslag 2
Willy Meyer

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Trots att denna siffra fortfarande är låg i 
förhållande till Europeiska unionens 
folkmängd visar den ändå på en markant 
ökning av medvetenheten bland enskilda 
medborgare, lokala samhällsgrupper, icke-
statliga organisationer, 
frivilligorganisationer och privata företag
om rätten att göra framställningar och om 

B. Trots att denna siffra fortfarande är låg i 
förhållande till Europeiska unionens 
folkmängd visar den ändå på en markant 
ökning av medvetenheten bland enskilda 
medborgare, lokala samhällsgrupper, icke-
statliga organisationer och 
frivilligorganisationer om rätten att göra 
framställningar och om hur användbart 
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hur användbart framställningsförfarandet 
kan vara för att göra EU-institutionerna 
och medlemsstaterna uppmärksamma på 
frågor som är angelägna för dem.

framställningsförfarandet kan vara för att 
göra EU-institutionerna och 
medlemsstaterna uppmärksamma på frågor 
som är angelägna för dem. 

Or. en

Ändringsförslag 3
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. EU-medborgarna företräds direkt av 
den enda folkvalda EU-institutionen: 
Europaparlamentet. Rätten att göra 
framställningar ger dem en chans att 
direkt vända sig till sina företrädare.

Or. en

Ändringsförslag 4
Willy Meyer

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Rätten att göra framställningar ökar 
Europaparlamentets lyhördhet för unionens 
medborgare och invånare och ger samtidigt 
människor en öppen, demokratisk och 
insynsvänlig mekanism för att, när det är 
rimligt och befogat, få gottgörelse utanför 
domstol för klagomål, i synnerhet om de 
handlar om problem med genomförandet 
av EU:s lagstiftning.

C. Rätten att göra framställningar ökar 
Europaparlamentets lyhördhet för unionens 
medborgare och invånare och kan
samtidigt ge människor en öppen, 
demokratisk och insynsvänlig mekanism 
för att, när det är rimligt och befogat, få 
gottgörelse utanför domstol för klagomål, i 
synnerhet om de handlar om problem med 
genomförandet av EU:s lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Rätten att göra framställningar ökar 
Europaparlamentets lyhördhet för unionens 
medborgare och invånare och ger samtidigt 
människor en öppen, demokratisk och 
insynsvänlig mekanism för att, när det är
rimligt och befogat, få gottgörelse utanför 
domstol för klagomål, i synnerhet om de 
handlar om problem med genomförandet 
av EU:s lagstiftning.

C. Rätten att göra framställningar ökar 
Europaparlamentets lyhördhet för unionens 
medborgare och invånare och ger samtidigt 
människor en öppen, demokratisk och 
insynsvänlig mekanism för att, när det är 
rimligt och befogat, få gottgörelse utanför 
domstol för klagomål, i synnerhet om de 
handlar om problem med genomförandet 
av EU:s lagstiftning. Framställningarna 
ger värdefull återkoppling till lagstiftarna 
och de verkställande organen på både 
EU-nivå och nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 6
Willy Meyer

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Det är viktigt att förhindra fler 
oåterkalleliga förluster av den biologiska 
mångfalden, särskilt inom 
Natura 2000-områden, och 
medlemsstaterna har åtagit sig att säkra 
skyddet av särskilda bevarandeområden 
enligt habitatdirektivet (92/43/EEG) och 
fågeldirektivet (79/409/EEG). 
Kommissionen kan utöva en fullständig 
kontroll av hur EU-lagstiftningen följs 
först efter det att de nationella 
myndigheterna har fattat slutliga beslut, 
men det är ändå viktigt – särskilt i 
miljöfrågor – att på ett tidigt stadium 
kontrollera att lokala, regionala och 
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nationella myndigheter korrekt tillämpar 
alla de krav på lämpliga förfaranden som 
framgår av EU-lagstiftningen, inbegripet 
försiktighetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Willy Meyer

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Framställningsförfarandet gör det även 
möjligt att få en uppfattning om de 
spänningar som finns i de europeiska 
samhällena, inte minst i tider som präglas 
av ekonomisk kris och sociala brytningar,
på grund av den inverkan som kollapsande 
finansmarknader och banksystem runt om i 
världen har haft på Europas befolkning. 
Utskottet för framställningar anordnade en 
offentlig utfrågning för framställare om 
denna fråga i september 2013.

D. Det är nödvändigt att öka 
medborgarnas deltagande i EU:s 
beslutsprocess för att förstärka 
legitimiteten och möjligheten till 
ansvarsutkrävande i denna. 
Framställningsförfarandet gör det även 
möjligt att få en uppfattning om de 
spänningar som finns i de europeiska 
samhällena, inte minst i tider som präglas 
av ekonomisk kris och sociala brytningar, 
på grund av den inverkan som kollapsande 
finansmarknader och banksystem runt om i 
världen har haft på Europas befolkning. 
Utskottet för framställningar anordnade en 
offentlig utfrågning för framställare om 
denna fråga i september 2013.

Or. en

Ändringsförslag 8
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Framställningsförfarandet gör det även 
möjligt att få en uppfattning om de 

D. Framställningsförfarandet gör det även 
möjligt att få en uppfattning om de 
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spänningar som finns i de europeiska 
samhällena, inte minst i tider som präglas 
av ekonomisk kris och sociala brytningar, 
på grund av den inverkan som kollapsande 
finansmarknader och banksystem runt om i 
världen har haft på Europas befolkning. 
Utskottet för framställningar anordnade en 
offentlig utfrågning för framställare om 
denna fråga i september 2013.

spänningar som finns i de europeiska 
samhällena, inte minst i tider som präglas 
av ekonomisk kris och sociala brytningar, 
på grund av den inverkan som kollapsande 
finansmarknader och banksystem runt om i 
världen har haft på Europas befolkning. 
Utskottet för framställningar anordnade en 
offentlig utfrågning för framställare om 
denna fråga i september 2013. Utskottet 
har uppmärksammat ett flertal 
framställningar om finansiella 
oegentligheter och kränkningar av 
konsumenters rättigheter inom 
banksektorn, framför allt gällande de 
dramatiska konsekvenserna av 
avhysningar av hela familjer till följd av 
oegentliga inteckningsklausuler.

Or. en

Ändringsförslag 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Framställningar om detta som har 
riktats till utskottet för framställningar har 
ofta gett information som varit användbar 
för andra utskott inom Europaparlamentet 
som ansvarar för att utarbeta lagstiftning 
som ska lägga grunden till en säkrare, 
stabilare och gynnsammare framtid för alla 
EU:s medborgare och invånare.

E. Framställningar om detta som har riktats 
till utskottet för framställningar har ofta 
gett information som varit användbar för 
andra utskott inom Europaparlamentet som 
ansvarar för att utarbeta lagstiftning som 
ska lägga grunden till en socioekonomiskt 
och miljömässigt säkrare, stabilare, 
rättvisare och gynnsammare framtid för 
alla EU:s medborgare och invånare.

Or. en

Ändringsförslag 10
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Varje framställning bedöms och 
behandlas efter sakliga hänsyn, även om 
den har ingetts av bara en EU-medborgare 
eller invånare, och varje framställare har 
rätt att få svar på sitt eget språk eller på det 
språk som han eller hon använde i sin 
framställning, förutsatt att det är ett av 
unionens officiella språk.

F. Varje framställning bedöms och 
behandlas efter sakliga hänsyn, även om 
den har ingetts av bara en EU-medborgare 
eller invånare, och varje framställare har 
rätt att få svar på sitt eget språk eller på det 
språk som han eller hon använde i sin 
framställning, förutsatt att det är ett av 
unionens officiella språk. Med avseende på 
innebörden i den europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk, och mer 
specifikt rådets slutsatser som antogs 
den 13 juni 2005, bör större satsningar 
göras för att främja nödvändiga 
administrativa överenskommelser mellan 
berörda medlemsstater och 
Europaparlamentet, i syfte att garantera 
EU-medborgarnas möjligheter att 
effektivt inge framställningar och få svar 
på sitt eget modersmål, även om detta inte 
är ett av unionens officiella språk.

Or. en

Ändringsförslag 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Den tid det tar att handlägga och 
besvara en framställning beror på vilken 
fråga den gäller och hur komplicerad den 
är, men allt görs för att besvara 
framställarna inom en rimlig tidsfrist.

G. Den tid det tar att handlägga och 
besvara en framställning beror på vilken 
fråga den gäller och hur komplicerad den 
är, men allt ska göras för att korrekt och 
på lämpligt sätt besvara framställarna inom 
en rimlig tidsfrist, inte enbart med 
avseende på förfarandet utan även på 
innehållet.
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Or. en

Ändringsförslag 12
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Framställningsutskottets verksamhet 
bygger helt på framställarnas information 
och bidrag, förutom på resultaten av 
utskottets egna utredningar om det enskilda 
ärendet, vilka om nödvändigt kompletteras 
med ytterligare sakkunskap från 
kommissionen, medlemsstaterna och andra 
organ. Utskottets föredragningslistor 
prioriteras och organiseras enligt beslut 
som fattas demokratiskt av dess 
ledamöter.

I. Framställningsutskottets verksamhet 
bygger helt på framställarnas information 
och bidrag, förutom på resultaten av 
utskottets egna utredningar om det enskilda 
ärendet, vilka om nödvändigt kompletteras 
med ytterligare sakkunskap från 
kommissionen, medlemsstaterna och andra 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 13
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl Ja (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ja. Rätten att göra framställningar är av 
central betydelse för medborgarnas 
delaktighet och demokratiska kontroll, 
varför ett korrekt genomförande måste 
säkerställas från början till slut i 
förfarandet. Denna rätt ska alltid 
garanteras fullt ut, oberoende av de 
enskilda staternas intressen. Detta är en 
princip som måste följas föredömligt på 
EU-nivå genom behandling av 
framställningar inom parlamentet och av 
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kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 14
Margrete Auken

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Förutom framställningar som har 
handlat om krisens inverkan på EU:s 
medborgare och invånare har andra frågor 
som varit angelägna för framställarna 
handlat om miljölagstiftningen (särskilt 
frågor om avfallshantering), 
grundläggande rättigheter (särskilt barnets 
rättigheter, rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och hälsorelaterade 
frågor), rätten till personlig och fast 
egendom, frågor om personers fria 
rörlighet, invandring och sysselsättning, 
och framställningar om rättstillämpning, 
påstådd korruption, utdragna rättsprocesser 
och många andra verksamhetsområden.

L. Förutom framställningar som har 
handlat om krisens inverkan på EU:s 
medborgare och invånare har andra frågor 
som varit angelägna för framställarna 
handlat om miljölagstiftningen (särskilt 
frågor om avfalls- och vattenhantering), 
grundläggande rättigheter (särskilt barnets 
rättigheter, rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och hälsorelaterade 
frågor), rätten till personlig och fast 
egendom, frågor om personers fria 
rörlighet, invandring och sysselsättning, 
och framställningar om rättstillämpning, 
påstådd korruption, utdragna rättsprocesser 
och många andra verksamhetsområden.

Or. en

Ändringsförslag 15
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Förutom framställningar som har handlat 
om krisens inverkan på EU:s medborgare 
och invånare har andra frågor som varit 
angelägna för framställarna handlat om 

L. Förutom framställningar som har handlat 
om krisens inverkan på EU:s medborgare 
och invånare har andra frågor som varit 
angelägna för framställarna handlat om 
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miljölagstiftningen (särskilt frågor om 
avfallshantering), grundläggande rättigheter 
(särskilt barnets rättigheter, rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
hälsorelaterade frågor), rätten till personlig 
och fast egendom, frågor om personers fria 
rörlighet, invandring och sysselsättning, 
och framställningar om rättstillämpning, 
påstådd korruption, utdragna rättsprocesser 
och många andra verksamhetsområden.

miljölagstiftningen (särskilt frågor om 
avfallshantering), grundläggande rättigheter 
(särskilt barnets rättigheter, rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
hälsorelaterade frågor), rätten till personlig 
och fast egendom, frågor om personers fria 
rörlighet, olika former av diskriminering 
(särskilt på etniska, kulturella eller 
språkliga grunder), invandring och 
sysselsättning, och framställningar om 
rättstillämpning, påstådd korruption, 
utdragna rättsprocesser och många andra 
verksamhetsområden.

Or. en

Ändringsförslag 16
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Eftersom många framställare, särskilt 
de yngre, i stor utsträckning använder 
sociala medier som en 
kommunikationskanal har utskottet för 
framställningar utvecklat ett eget nätverk 
under ledning av Europaparlamentet som 
regelbundet följs av allt fler människor på 
Facebook och Twitter som är särskilt 
aktiva och användbara i anslutning till 
utskottets sammanträden. Utskottets 
nyhetsbrev, PETI Journal, har också ett 
betydande antal regelbundna 
prenumeranter (för närvarande 1 500).

M. Eftersom många framställare, särskilt 
de yngre, i stor utsträckning använder 
sociala medier som en 
kommunikationskanal har utskottet för 
framställningar utvecklat ett eget nätverk 
under ledning av Europaparlamentet som 
regelbundet följs av allt fler människor på 
breda sociala medier som är särskilt aktiva 
och användbara i anslutning till utskottets 
sammanträden. Utskottets nyhetsbrev, 
PETI Journal, har också ett betydande antal 
regelbundna prenumeranter (för närvarande 
1 500).

Or. en

Ändringsförslag 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Utskottet för framställningar har i detta 
sammanhang arbetat tillsammans med 
relevanta tjänsteavdelningar inom 
parlamentet för att ta fram en ny 
flerspråkig webbportal som kan ersätta det
gamla, mer begränsade, elektroniska 
systemet för att inge framställningar på 
webbplatsen Europarl. Den nya portalen är 
utformad för att öka den administrativa 
effektiviteten och samtidigt öka insynen i 
framställningsförfarandet för framställare, 
Europaparlamentets ledamöter och 
allmänheten.

N. Utskottet för framställningar har i detta 
sammanhang arbetat tillsammans med 
relevanta tjänsteavdelningar inom 
parlamentet för att ta fram en ny 
flerspråkig webbportal som kan ersätta det 
gamla, mer begränsade, elektroniska 
systemet för att inge framställningar på 
webbplatsen Europarl. Den nya portalen är 
utformad för att öka den administrativa 
effektiviteten och samtidigt öka insynen i 
framställningsförfarandet för framställare, 
Europaparlamentets ledamöter och 
allmänheten. Lanseringen av portalen 
under denna valperiod bidrar utan tvekan 
i betydande utsträckning till främjandet 
av ett europeiskt medborgarskap, i 
enlighet med institutionernas mål för 
2013, som var ”Europaåret för 
medborgarna”.

Or. en

Ändringsförslag 18
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Skäl N

Förslag till resolution Ändringsförslag

N. Utskottet för framställningar har i detta 
sammanhang arbetat tillsammans med 
relevanta tjänsteavdelningar inom 
parlamentet för att ta fram en ny 
flerspråkig webbportal som kan ersätta det 
gamla, mer begränsade, elektroniska 
systemet för att inge framställningar på 
webbplatsen Europarl. Den nya portalen är 
utformad för att öka den administrativa 
effektiviteten och samtidigt öka insynen i 
framställningsförfarandet för framställare, 

N. Utskottet för framställningar har i detta 
sammanhang arbetat tillsammans med 
relevanta tjänsteavdelningar inom 
parlamentet för att ta fram en ny 
flerspråkig webbportal som kan ersätta det 
gamla, mer begränsade, elektroniska 
systemet för att inge framställningar på 
webbplatsen Europarl. Den nya portalen är 
utformad för att öka den administrativa 
effektiviteten och samtidigt öka insynen 
och interaktionen i 
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Europaparlamentets ledamöter och 
allmänheten.

framställningsförfarandet för framställare, 
Europaparlamentets ledamöter och 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl O

Förslag till resolution Ändringsförslag

O. Utskottet påminner i detta 
sammanhang om sitt beslut på grundval 
av årsrapporten för 2012 att göra 
framställningsförfarandet mer effektivt, 
öppet och opartiskt, men samtidigt behålla 
rätten att delta för utskottets ledamöter, så 
att handläggningen av framställningar 
även skulle klara en rättslig prövning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Skäl R

Förslag till resolution Ändringsförslag

R. Undersökningsresor beträffande 
framställningar som är under 
handläggning, som utskottet då och då
organiserar avseende frågor som fått 
särskild prioritet, spelar en viktig roll, och 
det är viktigt att rapporter om sådana resor 
har högsta trovärdighet. Under 2013 
gjordes sådana resor till Spanien (två 
gånger), Polen, Danmark och Grekland. 

R. Undersökningsresor beträffande 
framställningar som är under 
handläggning, som utskottet regelbundet
organiserar avseende frågor som fått 
särskild prioritet, spelar en viktig roll, och 
det är viktigt att rapporter om sådana resor 
har högsta kvalitet och trovärdighet samt 
att de utarbetas i troget samarbete så att 
önskvärt samförstånd uppnås bland
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Större flexibilitet i de praktiska 
arrangemangen gällande dessa resor, 
särskilt vad gäller möjliga veckor för 
besökens genomförande, skulle göra 
resorna ännu mer lyckade, i synnerhet när 
det gäller ledamöternas tillgänglighet och 
den minskade risken för inställning.

deltagarna. Under 2013 gjordes sådana 
resor till Spanien (två gånger), Polen, 
Danmark och Grekland. Större flexibilitet i 
de praktiska arrangemangen gällande dessa 
resor, särskilt vad gäller möjliga veckor för 
besökens genomförande, skulle göra 
resorna ännu mer lyckade, i synnerhet när 
det gäller ledamöternas tillgänglighet och 
den minskade risken för inställning.

Or. en

Ändringsförslag 21
Willy Meyer

Förslag till resolution
Skäl V

Förslag till yttrande Ändringsförslag

V. Utskottet för framställningar har under 
årens lopp blivit ett användbart och tydligt 
verktyg för EU:s medborgare och invånare, 
som utövar demokratisk kontroll över och 
granskar många delar av EU:s verksamhet, 
i synnerhet nationella myndigheters 
genomförande av EU-lagstiftningen. 
Genom de framställningar som mottas kan 
utskottet bidra ytterligare till att förbättra 
framtida EU-lagstiftning genom att 
uppmärksamma lärdomar som kan dras av 
innehållet i de framställningar som görs.

V. Utskottet för framställningar avser att 
bli ett användbart och tydligt verktyg för 
EU:s medborgare och invånare, som utövar 
demokratisk kontroll över och granskar 
många delar av EU:s verksamhet, i 
synnerhet nationella myndigheters 
genomförande av EU-lagstiftningen. 
Genom de framställningar som mottas kan 
utskottet bidra ytterligare till att förbättra 
framtida EU-lagstiftning genom att 
uppmärksamma lärdomar som kan dras av 
innehållet i de framställningar som görs.

Or. en

Ändringsförslag 22
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Skäl V
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Förslag till resolution Ändringsförslag

V. Utskottet för framställningar har under 
årens lopp blivit ett användbart och tydligt 
verktyg för EU:s medborgare och invånare, 
som utövar demokratisk kontroll över och 
granskar många delar av EU:s verksamhet, 
i synnerhet nationella myndigheters 
genomförande av EU-lagstiftningen. 
Genom de framställningar som mottas kan 
utskottet bidra ytterligare till att förbättra 
framtida EU-lagstiftning genom att 
uppmärksamma lärdomar som kan dras av 
innehållet i de framställningar som görs.

V. Utskottet för framställningar har under 
årens lopp blivit ett användbart och tydligt 
verktyg för EU:s medborgare och invånare, 
som utövar demokratisk kontroll över och 
granskar många delar av EU:s verksamhet, 
i synnerhet nationella myndigheters 
genomförande av EU-lagstiftningen. 
Genom de framställningar som mottas kan 
utskottet bidra ytterligare, dels till en mer 
sammanhängande och samordnad 
tillämpning av EU-lagstiftningen, dels till 
att förbättra framtida EU-lagstiftning 
genom att uppmärksamma lärdomar som 
kan dras av innehållet i de framställningar 
som görs.

Or. en

Ändringsförslag 23
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erkänner den 
betydande och grundläggande roll som 
utskottet för framställningar har när det 
gäller att hävda och stödja rättigheterna för 
EU:s medborgare och invånare och genom 
att öka lyhördheten för frågor som är 
angelägna för framställarna via 
framställningsförfarandet och se till att 
deras berättigade klagomål om möjligt får 
en lösning.

1. Europaparlamentet erkänner den 
betydande och grundläggande roll som 
utskottet för framställningar har när det 
gäller att hävda och stödja rättigheterna för 
EU:s medborgare och invånare och genom 
att öka lyhördheten för frågor som är 
angelägna för framställarna via 
framställningsförfarandet och se till att 
deras berättigade klagomål om möjligt får 
en lösning inom en rimlig tidsperiod.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet beklagar att den 
åtstramningspolitik som EU infört i 
medlemsstaterna leder till inskränkningar 
utan motstycke av EU-medborgarnas 
grundläggande rättigheter, särskilt när 
det gäller rätten till livsmedel, hälso- och 
sjukvård, utbildning och bostad. Det är 
nödvändigt att öka medborgarnas 
deltagande i EU:s beslutsprocess för att 
förstärka legitimiteten och möjligheten till 
ansvarsutkrävande i denna.

Or. en

Ändringsförslag 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 2 

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet är fast beslutet att 
utforma framställningsförfarandet så att det 
blir effektivare, öppnare och opartiskt samt 
tar hänsyn till PETI-ledamöternas rätt att 
medverka, så att behandlingen av 
framställningar tål rättslig prövning även 
på förfarandenivå.

2. Europaparlamentet är fast beslutet att utforma 
framställningsförfarandet så att det blir 
effektivare, öppnare och opartiskt samt tar 
hänsyn till PETI-ledamöternas rätt att medverka. 
Mot bakgrund av den markanta, ständiga 
ökningen av det antal framställningar som 
inges varje år krävs det utan dröjsmål utökade 
mänskliga och tekniska resurser inom 
sekretariatet, för att se till att framställningarna 
hanteras på ett smidigt sätt. 

Or. en
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Ändringsförslag 26
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att utskottet 
för framställningar – tillsammans med 
andra institutioner och organ, såsom 
undersökningsutskotten, det europeiska 
medborgarinitiativet och 
Europeiska ombudsmannen – fyller en 
oberoende och tydligt definierad funktion 
som kontaktpunkt för varje enskild 
medborgare.

3. Europaparlamentet betonar att utskottet 
för framställningar – tillsammans med 
andra institutioner och organ, såsom 
undersökningsutskotten och 
Europeiska ombudsmannen – fyller en 
oberoende och tydligt definierad funktion 
som kontaktpunkt för varje enskild 
medborgare. Vid sidan av det europeiska 
medborgarinitiativet är dessa organ 
grundläggande för en demokratisk 
europeisk union och en europeisk 
väljarkår. Deras tillgänglighet och 
tillförlitliga funktion måste därför 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 27
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att utskottet 
för framställningar – tillsammans med 
andra institutioner och organ, såsom 
undersökningsutskotten, det europeiska 
medborgarinitiativet och 
Europeiska ombudsmannen – fyller en 
oberoende och tydligt definierad funktion 
som kontaktpunkt för varje enskild 
medborgare.

3. Europaparlamentet betonar att utskottet 
för framställningar – tillsammans med 
andra institutioner och organ, såsom 
undersökningsutskotten, det europeiska 
medborgarinitiativet och 
Europeiska ombudsmannen – kan fylla en 
oberoende och tydligt definierad funktion 
som kontaktpunkt för varje enskild 
medborgare.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Margrete Auken

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påminner om den 
avgörande betydelsen av att 
kommissionen effektivt behandlar de 
relevanta ärenden som framförs genom 
framställningar. Parlamentet oroar sig 
över att kommissionen för närvarande 
tenderar att hindra utredningar av 
sakfrågan i många framställningar enbart 
av förfarandemässiga skäl. Parlamentet 
betonar vikten av insyn i dessa 
förfaranden och en regelrätt offentlig 
tillgång till relevanta handlingar och 
uppgifter i ärendet. 

Or. en

Ändringsförslag 29
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 4b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet beklagar bristen 
på proaktiv övervakning och att 
kommissionen inte vidtar förebyggande 
korrigerande åtgärder i tid även i sådana 
fall där det finns välgrundade bevis för att 
vissa planerade och offentliggjorda 
projekt kan strida mot EU-lagstiftningen. 
Parlamentet samtycker inte till de 
återkommande förslagen om att avsluta 
ett flertal framställningsärenden där 
utredningarna inte har lett till gett några 
riktiga resultat, eftersom detta strider mot 
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parlamentets grundläggande roll som 
fördragens väktare. Parlamentet anser att 
de ärenden som framställarna framför 
kräver ännu större uppmärksamhet och 
konsekventa åtgärder, särskilt om de 
handlar om eventuella överträdelser av 
EU-lagstiftningen som kommissionen 
själv gjort sig skyldig till, exempelvis i 
fråga om offentlig tillgång till handlingar 
vilket garanteras genom 
Århuskonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar mångfalden i 
de ämnesområden som invånarnas 
framställningar främst gäller, såsom 
grundläggande rättigheter, den inre 
marknaden, miljörätt, folkhälsa, barns 
välfärd, transport och 
byggnadsverksamhet, Spaniens 
kustlagstiftning, en ny förordning om god 
förvaltning, personer med 
funktionsnedsättning, allmänhetens tillgång 
till handlingar, Europaskolorna, den 
finanspolitiska unionen, stålindustrin m.m.

5. Europaparlamentet betonar mångfalden i 
de ämnesområden som invånarnas 
framställningar främst gäller, såsom 
grundläggande rättigheter, den inre 
marknaden, miljörätt, folkhälsa, barns 
välfärd, transport och 
byggnadsverksamhet, Spaniens 
kustlagstiftning, en ny förordning om god 
förvaltning, personer med 
funktionsnedsättning, allmänhetens tillgång 
till handlingar, Europaskolorna, den 
finanspolitiska unionen, stålindustrin, 
djurens rättigheter m.m.

Or. en

Ändringsförslag 31
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 5
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Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet betonar mångfalden i 
de ämnesområden som invånarnas 
framställningar främst gäller, såsom 
grundläggande rättigheter, den inre 
marknaden, miljörätt, folkhälsa, barns 
välfärd, transport och 
byggnadsverksamhet, Spaniens 
kustlagstiftning, en ny förordning om god 
förvaltning, personer med 
funktionsnedsättning, allmänhetens tillgång 
till handlingar, Europaskolorna, den 
finanspolitiska unionen, stålindustrin m.m.

5. Europaparlamentet betonar mångfalden i 
de ämnesområden som invånarnas 
framställningar främst gäller, såsom 
grundläggande rättigheter, den inre 
marknaden, miljörätt, folkhälsa, barns 
välfärd, transport och 
byggnadsverksamhet, Spaniens 
kustlagstiftning, en ny förordning om god 
förvaltning, personer med 
funktionsnedsättning, 
åldersdiskriminering, allmänhetens 
tillgång till handlingar, Europaskolorna, 
den finanspolitiska unionen, stålindustrin 
m.m.

Or. en

Ändringsförslag 32
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att 
framställningar på ovanstående områden 
bevisar att det fortfarande är vanligt 
förekommande att lagstiftningen införlivas 
eller tillämpas felaktigt.

6. Europaparlamentet anser att 
framställningar på ovanstående områden 
bevisar att det fortfarande är vanligt 
förekommande att EU-lagstiftningen
införlivas bristfälligt eller tillämpas 
felaktigt.

Or. en

Ändringsförslag 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att det är 
viktigt att förbättra samarbetet, grundat på 
ömsesidighet, med medlemsstaternas 
parlament och regeringar och att vid 
behov uppmana medlemsstaternas 
myndigheter att med fullständig insyn 
införliva och tillämpa EU-lagstiftningen. 
Parlamentet betonar vikten av att 
kommissionen samarbetar med 
medlemsstaterna, och beklagar vissa 
medlemsstaters försumlighet när det gäller 
deras fullständiga införlivande och 
efterlevnad av unionens miljölagstiftning. 

Or. en

Ändringsförslag 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att 
utskottet för framställningar anser att 
framställningar som har anknytning till 
principerna och innehållet i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna är tillåtliga 
och att enskilda ärenden bedöms med tanke 
på de sakliga hänsynen i varje fall, och 
påminner även om att kommissionen på 
grund av artikel 51 i stadgan ofta har känt 
sig oförmögen att agera när utskottet har 
uppmanat den att göra detta. Parlamentet 
betonar att invånarnas förväntningar är 
betydligt högre än vad som berättigas av de 
strikt rättsliga bestämmelserna i stadgan.

7. Europaparlamentet påminner om att 
utskottet för framställningar anser att 
framställningar som har anknytning till 
principerna och innehållet i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, dess 
konstitutiva del, är tillåtliga och att 
enskilda ärenden bedöms med tanke på de 
sakliga hänsynen i varje fall, och påminner 
även om att kommissionen på grund av 
artikel 51 i stadgan ofta har känt sig 
oförmögen att agera när utskottet har 
uppmanat den att göra detta. Parlamentet 
betonar att invånarnas förväntningar är 
betydligt högre än vad som berättigas av de 
strikt rättsliga bestämmelserna i stadgan.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet noterar den stora 
uppmärksamhet som ägnades vissa 
omfattande framställningar som gällde det 
planerade byggandet av en ny flygplats vid 
Notre-Dame-des-Landes nära Nantes. 
Parlamentet konstaterar att betydelsefulla 
synpunkter inkom från framställare som 
protesterade mot bygget av miljöskäl och 
att en omfattande framställning även 
mottogs från dem som var positiva till 
projektet, vilket ledde till en intensiv debatt 
i utskottet med företrädare för de franska 
myndigheterna, kommissionens 
generaldirektör för miljöfrågor och de 
huvudsakliga framställarna. Parlamentet 
anser att sådana seriösa diskussioner inte 
bara ökar allmänhetens medvetenhet och 
gör det möjligt för medborgare att bli aktivt 
och legitimt delaktiga, utan även innebär 
att kontroversiella frågor som rör ett 
projekt kan klargöras och lösningar 
upptäckas i enlighet med EU:s lagstiftning 
såsom den ska tillämpas i sådana 
situationer.

9. Europaparlamentet noterar den stora 
uppmärksamhet som ägnades vissa 
omfattande framställningar som gällde det 
planerade byggandet av en ny flygplats vid 
Notre-Dame-des-Landes nära Nantes. 
Parlamentet konstaterar att betydelsefulla 
synpunkter inkom från framställare som 
protesterade mot bygget av miljöskäl och att 
en omfattande framställning även mottogs 
från dem som var positiva till projektet, vilket 
ledde till en intensiv debatt i utskottet med 
företrädare för de franska myndigheterna, 
kommissionens generaldirektör för 
miljöfrågor och de huvudsakliga 
framställarna. Parlamentet anser att sådana 
seriösa diskussioner inte bara ökar 
allmänhetens medvetenhet och gör det möjligt 
för medborgare att bli aktivt och legitimt 
delaktiga, utan även innebär att 
kontroversiella frågor som rör ett projekt som 
troligtvis strider mot EU-rätten kan klargöras 
och lösningar upptäckas i enlighet med EU:s 
lagstiftning såsom den ska tillämpas i sådana 
situationer.

Or. en

Ändringsförslag 36
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar att 
många framställare under 2013 uttryckte 
oro över vad som ses som orättvisor i vissa 
medlemsstater i samband med 

10. Europaparlamentet konstaterar att 
många framställare under 2013 uttryckte 
oro över vad som ses som orättvisor i 
Danmark i samband med administrativa 
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administrativa och rättsliga förfaranden 
som rör föräldrar som separerar eller skiljer 
sig och vårdnaden om små barn. 
Parlamentet noterar att det i ärenden som 
rör makar av olika nationaliteter finns en 
tydlig tendens till diskriminering som 
innebär att man gynnar den make/maka 
som är från den medlemsstat där 
förfarandet äger rum och missgynnar den 
make/maka som inte är från denna stat, och 
att detta får allvarliga och ofta mycket 
negativa och dramatiska återverkningar på 
barnets rättigheter. Parlamentet noterar 
även att utskottet för framställningar gjorde 
en undersökningsresa till Danmark, där 
situationen förefaller vara särskilt allvarlig, 
för att undersöka sådana påståenden på 
plats, men att sådana ärenden förekom 
även i andra länder, särskilt Tyskland, 
Frankrike och Storbritannien.

och rättsliga förfaranden som rör föräldrar 
som separerar eller skiljer sig och 
vårdnaden om små barn. Parlamentet 
noterar att det i ärenden som rör makar av 
olika nationaliteter finns en tydlig tendens 
till diskriminering som innebär att man 
gynnar den make/maka som är från den 
medlemsstat där förfarandet äger rum och 
missgynnar den make/maka som inte är 
från denna stat, och att detta får allvarliga 
och ofta mycket negativa och dramatiska 
återverkningar på barnets rättigheter. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang 
allvarliga kränkningar av både 
framställarens och barnets 
grundläggande rättigheter. Parlamentet 
noterar även att utskottet för 
framställningar gjorde en 
undersökningsresa till Danmark, där 
situationen förefaller vara särskilt allvarlig, 
för att undersöka sådana påståenden på 
plats. Somliga ärenden förekom även i 
andra länder, särskilt Tyskland, Frankrike 
och Storbritannien.

Or. en

Ändringsförslag 37
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar att 
många framställare under 2013 uttryckte 
oro över vad som ses som orättvisor i vissa 
medlemsstater i samband med 
administrativa och rättsliga förfaranden 
som rör föräldrar som separerar eller skiljer 
sig och vårdnaden om små barn. 
Parlamentet noterar att det i ärenden som 
rör makar av olika nationaliteter finns en 
tydlig tendens till diskriminering som 
innebär att man gynnar den make/maka 

10. Europaparlamentet konstaterar att 
många framställare under 2013 uttryckte 
oro över vad som ses som orättvisor i vissa 
medlemsstater i samband med 
administrativa och rättsliga förfaranden 
som rör föräldrar som separerar eller skiljer 
sig och vårdnaden om små barn. 
Parlamentet noterar att det i ärenden som 
rör makar av olika nationaliteter finns en 
tydlig tendens till diskriminering som 
innebär att man gynnar den make/maka 
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som är från den medlemsstat där 
förfarandet äger rum och missgynnar den 
make/maka som inte är från denna stat, och 
att detta får allvarliga och ofta mycket 
negativa och dramatiska återverkningar på 
barnets rättigheter. Parlamentet noterar 
även att utskottet för framställningar gjorde 
en undersökningsresa till Danmark, där 
situationen förefaller vara särskilt allvarlig, 
för att undersöka sådana påståenden på 
plats, men att sådana ärenden förekom 
även i andra länder, särskilt Tyskland, 
Frankrike och Storbritannien.

som är från den medlemsstat där 
förfarandet äger rum och missgynnar den 
make/maka som inte är från denna stat, och 
att detta får allvarliga och ofta mycket 
negativa och dramatiska återverkningar på 
barnets rättigheter. Parlamentet noterar 
även att utskottet för framställningar gjorde 
en undersökningsresa till Danmark, där 
situationen förefaller vara särskilt allvarlig,
för att undersöka sådana påståenden på 
plats, men att sådana ärenden förekom 
även i andra länder, särskilt Tyskland 
(framför allt ärenden som rörde 
verksamheten hos de sociala 
myndigheterna med ansvar för barn- och 
ungdomsfrågor), Frankrike och 
Storbritannien.

Or. en

Ändringsförslag 38
Margrete Auken

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet erinrar om de 
undersökningar som gjordes med 
anledning av framställningar rörande 
följderna av underlåtenhet att genomföra 
ramdirektivet om avfall och det betänkande 
som antogs om detta. Parlamentet noterar 
de slutsatser och rekommendationer som 
antogs 2013 till följd av besök i Italien 
(Kampanien och Latium), där flera förslag 
lades fram som rörde bristen på lämpligt 
beslutsfattande om avfallsdeponier och hur 
detta påverkar lokalbefolkningen. 
Parlamentet noterar vidare det intensiva 
undersökningsbesök i Grekland som 
gjordes hösten 2013 om samma fråga, 
vilket avslöjade brister i tillämpningen av 
detta viktiga direktiv och följder för 
invånarnas hälsa i vissa delar av Grekland.

11. Europaparlamentet erinrar om de 
undersökningar som gjordes under hela 
valperioden med anledning av 
framställningar rörande följderna av 
underlåtenhet att genomföra ramdirektivet 
om avfall och det betänkande som antogs 
om detta. Parlamentet noterar de slutsatser 
och rekommendationer som antogs 2013 
till följd av besök i Italien (Kampanien och 
Latium), där flera förslag lades fram som 
rörde bristen på lämpligt beslutsfattande 
om avfallsdeponier och hur detta påverkar 
lokalbefolkningen. Man har långt ifrån 
funnit en lösning på situationen i båda 
regionerna, eftersom det senare har 
diskuterats framställningar särskilt om att 
det fortfarande förekommer giftiga 
bränder som orsakas av kraftigt förorenat 
industriavfall i vissa områden i 
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Kampanien, och att det i Lazio har rått 
bristande insyn i planeringen och i 
myndigheternas hantering av ärendet de 
senaste månaderna efter den planmässiga 
nedläggningen av deponin i Malagrotta, 
som numera är föremål för rättsliga 
utredningar på hög nivå. Parlamentet 
noterar vidare det intensiva 
undersökningsbesök i Grekland som 
gjordes hösten 2013 om samma fråga, 
vilket avslöjade brister i tillämpningen av 
relevanta avfallsdirektiv, otillräckliga 
framsteg i avfallshanteringen beträffande 
planer och system överst i avfallshierarkin
och följder för invånarnas hälsa i vissa 
delar av Grekland.

Or. en

Ändringsförslag 39
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet erinrar om de 
undersökningar som gjordes med 
anledning av framställningar rörande 
följderna av underlåtenhet att genomföra 
ramdirektivet om avfall och det betänkande 
som antogs om detta. Parlamentet noterar 
de slutsatser och rekommendationer som 
antogs 2013 till följd av besök i Italien 
(Kampanien och Latium), där flera förslag 
lades fram som rörde bristen på lämpligt 
beslutsfattande om avfallsdeponier och hur 
detta påverkar lokalbefolkningen. 
Parlamentet noterar vidare det intensiva 
undersökningsbesök i Grekland som 
gjordes hösten 2013 om samma fråga, 
vilket avslöjade brister i tillämpningen av 
detta viktiga direktiv och följder för 
invånarnas hälsa i vissa delar av Grekland.

11. Europaparlamentet erinrar om de 
undersökningar som gjordes med anledning 
av framställningar rörande följderna av 
underlåtenhet att genomföra ramdirektivet 
om avfall och det betänkande som antogs om 
detta. Parlamentet noterar de slutsatser och 
rekommendationer som antogs 2013 till följd 
av besök i Italien (Kampanien och Latium), 
där flera förslag lades fram som rörde bristen 
på lämpligt beslutsfattande om 
avfallsdeponier och hur detta påverkar 
lokalbefolkningen. Parlamentet noterar 
vidare det intensiva undersökningsbesök i 
Grekland som gjordes hösten 2013 om 
samma fråga, vilket avslöjade brister i 
tillämpningen av detta viktiga direktiv och 
följder för invånarnas hälsa i vissa delar av 
Grekland. Flera andra framställningar om 



PE528.021v03-00 26/46 AM\1017554SV.doc

SV

bristande avfallshantering har ingetts under 
den senaste tiden rörande andra 
medlemsstater, framför allt regionen 
Valencia i Spanien.

Or. en

Ändringsförslag 40
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar betänkandet 
om undersökningsresan till Polen, vilken 
rörde ett planerat dagbrott i Nedre 
Schlesien. Parlamentet välkomnar även de 
intensiva diskussioner som fördes med 
framställare och nationella myndigheter i 
samband med besöket om en eventuell 
utforskning och utvinning av 
skiffergasreserver, om vilka utskottet redan 
hållit ett seminarium 2012.

12. Europaparlamentet noterar betänkandet 
om undersökningsresan till Polen, vilken 
rörde ett planerat dagbrott i Nedre 
Schlesien, till följd av de 
polska myndigheternas vägran att 
godkänna resultatet från en rättsligt 
bindande folkomröstning i 
september 2009 där man röstade emot 
projektet. I andra framställningar har 
betänkligheter framförts över att det 
föreslagna undersökningssättet strider 
mot EU-principerna om minskade 
koldioxidutsläpp och bevarande av den 
naturliga miljön. Parlamentet välkomnar 
även de intensiva diskussioner som för 
allra första gången fördes med 
framställare och nationella myndigheter 
om en eventuell utforskning och utvinning 
av skiffergasreserver, om vilka utskottet 
redan hållit ett seminarium 2012.

Or. en

Ändringsförslag 41
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 13
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet betonar det mycket
konstruktiva arbete som hela utskottet har 
utfört när det gäller framställningar om den 
spanska lagen om kustförvaltning (Ley de 
Costas), både vad gäller resultat och 
slutsatser av undersökningsresan och när 
det gäller samarbetet med både framställare
och ansvariga nationella myndigheter. 
Parlamentet påpekar att en särskild 
arbetsgrupp inrättades av utskottet för att 
titta närmare på denna komplicerade fråga 
och sköta kontakterna med det mycket 
stora antalet framställare. Parlamentet 
konstaterar att det, även om 
framställarnas krav i vissa avseenden 
tillmötesgicks i den nya lagstiftning som 
antogs av det spanska parlamentet, 
fortfarande finns olösta problem, både vad 
gäller äganderätt och miljöskydd, varav en 
del har överlämnats till den 
spanska författningsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fortsatt hålla denna fråga under aktiv 
uppsikt.

13. Europaparlamentet betonar det 
konstruktiva arbete som hela utskottet har 
utfört när det gäller framställningar om den 
spanska lagen om kustförvaltning (Ley de 
Costas), både vad gäller resultat och 
slutsatser av undersökningsresan och när 
det gäller samarbetet med både framställare 
och ansvariga nationella myndigheter. 
Parlamentet påpekar att en särskild 
arbetsgrupp inrättades av utskottet för att 
titta närmare på denna komplicerade fråga 
och sköta kontakterna med det mycket 
stora antalet framställare. Parlamentet 
understryker behovet av en effektiv 
reglering av kustskyddet och påpekar att 
den spanska lagen om kustförvaltning 
(Ley de Costas) inte uppfyller de 
fastställda målen, eftersom den påverkar 
det historiska arvet och den traditionella 
bebyggelsen och medför negativa 
konsekvenser för invånarna i små 
kustsamhällen som alltid har levt i 
harmoni med havet och dess ekosystem. 
Parlamentet påminner om att det finns 
olösta problem, både vad gäller äganderätt 
och miljöskydd, varav en del har 
överlämnats till den 
spanska författningsdomstolen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fortsatt hålla denna fråga under aktiv 
uppsikt.

Or. en

Ändringsförslag 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 14 

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 14. Europaparlamentet välkomnar att 
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omfattande diskussioner kunde hållas med 
framställare och regionala myndigheter i 
samband med undersökningsbesöket i 
Galicien i februari 2013 beträffande bristen 
på lämpliga vattenreningsverk i regionen, 
vilken har påverkat lokalbefolkningens 
hälsa och den ekonomiska aktiviteten i 
vissa områden, som är förorenade av slam 
och rester som innehåller ämnen som hotar 
miljön och eventuellt även 
skaldjursproduktionen i vissa områden.
Parlamentet konstaterar att myndigheterna 
har åtagit sig att agera mer kraftfullt för att 
lösa dessa problem och att ett nytt 
vattenreningsverk håller på att byggas i 
Vigo.

omfattande diskussioner kunde hållas med 
framställare och regionala myndigheter i 
samband med undersökningsbesöket i 
Galicien i februari 2013 beträffande bristen 
på lämpliga vattenreningsverk i regionen, 
vilken har påverkat lokalbefolkningens 
hälsa och den ekonomiska aktiviteten i 
vissa områden, som är förorenade av slam 
och rester som innehåller ämnen som hotar 
folkhälsan, miljön och eventuellt även 
skaldjursproduktionen i vissa områden. 
Parlamentet utgår från att myndigheterna 
utan tvekan åtar sig att agera mer kraftfullt 
för att lösa dessa problem och att en 
integrerad plan för avfalls- och 
vattenhantering samt nödvändiga 
inrättningar för detta ändamål effektivt 
tas i drift vid alla berörda rior. 
Parlamentet beklagar den långdragna och 
exceptionella processen för utarbetandet 
av slutsatser från besöket.

Or. en

Ändringsförslag 43
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
omfattande diskussioner kunde hållas med 
framställare och regionala myndigheter i 
samband med undersökningsbesöket i 
Galicien i februari 2013 beträffande bristen 
på lämpliga vattenreningsverk i regionen, 
vilken har påverkat lokalbefolkningens 
hälsa och den ekonomiska aktiviteten i 
vissa områden, som är förorenade av slam 
och rester som innehåller ämnen som hotar 
miljön och eventuellt även 
skaldjursproduktionen i vissa områden. 
Parlamentet konstaterar att myndigheterna 
har åtagit sig att agera mer kraftfullt för att 

14. Europaparlamentet välkomnar att 
omfattande diskussioner kunde hållas med 
framställare och regionala myndigheter i 
samband med undersökningsbesöket i 
Galicien i februari 2013 beträffande bristen 
på lämpliga vattenreningsverk i regionen, 
vilken har påverkat lokalbefolkningens 
hälsa och den ekonomiska aktiviteten i 
vissa områden, som är förorenade av slam 
och rester som innehåller ämnen som hotar 
miljön och eventuellt även 
skaldjursproduktionen i vissa områden. 
Parlamentet konstaterar att myndigheterna 
har åtagit sig att agera mer kraftfullt för att 
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lösa dessa problem och att ett nytt 
vattenreningsverk håller på att byggas i 
Vigo.

lösa dessa problem och att ett nytt 
vattenreningsverk håller på att byggas i 
Vigo. Parlamentet beklagar att de båda 
delegationsmedlemmarnas 
minoritetsrapport inte har bifogats själva 
rapporten.

Or. en

Ändringsförslag 44
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar att 
omfattande diskussioner kunde hållas med 
framställare och regionala myndigheter i 
samband med undersökningsbesöket i 
Galicien i februari 2013 beträffande bristen 
på lämpliga vattenreningsverk i regionen, 
vilken har påverkat lokalbefolkningens 
hälsa och den ekonomiska aktiviteten i 
vissa områden, som är förorenade av slam 
och rester som innehåller ämnen som hotar 
miljön och eventuellt även 
skaldjursproduktionen i vissa områden. 
Parlamentet konstaterar att 
myndigheterna har åtagit sig att agera 
mer kraftfullt för att lösa dessa problem 
och att ett nytt vattenreningsverk håller på 
att byggas i Vigo.

14. Europaparlamentet välkomnar att 
omfattande diskussioner kunde hållas med 
framställare och regionala myndigheter i 
samband med undersökningsbesöket i 
Galicien i februari 2013 beträffande bristen 
på lämpliga vattenreningsverk i regionen, 
vilken har påverkat lokalbefolkningens 
hälsa och den ekonomiska aktiviteten i 
vissa områden, som är förorenade av slam 
och rester som innehåller ämnen som hotar 
miljön och eventuellt även 
skaldjursproduktionen i vissa områden. 

Or. en

Ändringsförslag 45
Margrete Auken

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet påminner 
framställningsutskottet om dess möjlighet 
att i enlighet med artikel 202.2 inte enbart 
lägga fram icke-lagstiftande 
initiativbetänkanden för behandling i 
kammaren om frågor som tagits upp i ett 
flertal framställningar, utan att även 
lägga fram kortfattade resolutionsförslag 
för omröstning i kammaren om 
brådskande frågor, såsom nyligen gjordes 
i fallet med stålverket Ilva i Taranto. I 
fråga om uppföljningen av detta särskilda 
fall varnar parlamentet för att 
lokalbefolkningens situation kraftigt 
försämrats ur miljö- och 
folkhälsosynpunkt, och vidare uppmanar 
parlamentet kommissionen att utnyttja 
tillgängliga mekanismer till det yttersta 
för att se till att de 
italienska myndigheterna omedelbart 
följer EU:s miljölagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt att i sitt arbete på vissa 
områden använda andra sorters verksamhet 
såsom muntliga frågor från 
parlamentsledamöter under 
plenarsammanträden. Parlamentet påpekar 
att dessa är en direkt form av parlamentets 
granskning av EU:s övriga institutioner och 
organ. Parlamentet påpekar även att det har 
använt sin rätt att ställa frågor nio gånger 
under 2013, bl.a. på områdena 

17. Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt att i sitt arbete på vissa områden 
använda andra sorters verksamhet såsom 
muntliga frågor från parlamentsledamöter 
under plenarsammanträden. Parlamentet 
påpekar att dessa är en direkt form av 
parlamentets granskning av EU:s övriga 
institutioner och organ. Parlamentet påpekar 
även att det har använt sin rätt att ställa frågor 
nio gånger under 2013, bl.a. på områdena 
funktionsnedsättning, djurskydd, 
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funktionsnedsättning, djurskydd, 
avfallshantering och det europeiska 
medborgarinitiativet.

avfallshantering och det europeiska 
medborgarinitiativet. Parlamentet beklagar 
djupt att vissa av de föreslagna initiativen 
från utskottet fortfarande efter flera 
månader inte har diskuterats i kammaren, 
vilket innebär att kommissionen inte kan 
yttra sig och ge ett direkt svar på 
EU-medborgarnas återkommande frågor.

Or. en

Ändringsförslag 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 19 

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet konstaterar att 
miljöfrågor fortfarande är ett prioriterat 
område för framställarna, vilket visar att 
medlemsstaterna fortfarande inte gör 
tillräckligt på detta område. Parlamentet 
påpekar att många av framställningarna 
handlar om folkhälsa, t.ex. 
avfallshantering, vattensäkerhet, 
kärnsäkerhet och skyddade djur. Många 
framställningar handlar också om nyligen 
inledda och framtida projekt som ökar 
risken för att ovanstående områden ska 
påverkas. Parlamentet erinrar om att trots 
att medlemsstaterna strävar efter att lösa 
dessa problem är det tydligt att det 
fortfarande är svårt att finna hållbara 
lösningar. 

19. Europaparlamentet konstaterar att 
miljöfrågor fortfarande är ett prioriterat 
område för framställarna, vilket visar att 
medlemsstaterna fortfarande inte gör 
tillräckligt på detta område. Parlamentet 
påpekar att många av framställningarna 
handlar om folkhälsa, t.ex. avfallshantering, 
vattensäkerhet, kärnsäkerhet och skyddade 
djur. Många framställningar handlar också om 
nyligen inledda och framtida projekt som ökar 
risken för att ovanstående områden ska 
påverkas. Parlamentet betonar vikten av att 
medlemsstaterna korrekt genomför 
miljökonsekvensbedömningen till alla delar, i 
både ordalydelse och andemening. 
Parlamentet erinrar om att när
medlemsstaterna strävar efter att lösa dessa 
problem är det tydligt att det är absolut 
nödvändigt att finna den mest hållbara 
lösningen. 

Or. en
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Ändringsförslag 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet uppmanar 
utskottet för framställningar att fortsätta 
undersöka inverkan av rättspraxis i målet 
ERT på tolkningen av artikel 51 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna samt dess 
följder för framställningar, och att 
undersöka frågan om vilka faktiska 
hinder som ligger i vägen för 
EU-medborgare som begär ett 
förhandsavgörande från 
Europeiska unionens domstol i avsikt att 
erhålla tillförlitliga tolkningar enligt EU:s 
lagstiftning av centrala frågor i mål inför 
nationella domstolar.

Or. en

Ändringsförslag 49
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet konstaterar att 
miljöfrågor fortfarande är ett prioriterat 
område för framställarna, vilket visar att 
medlemsstaterna fortfarande inte gör 
tillräckligt på detta område. Parlamentet 
påpekar att många av framställningarna 
handlar om folkhälsa, t.ex. 
avfallshantering, vattensäkerhet, 
kärnsäkerhet och skyddade djur. Många 
framställningar handlar också om nyligen 
inledda och framtida projekt som ökar 
risken för att ovanstående områden ska 

19. Europaparlamentet konstaterar att 
miljöfrågor fortfarande är ett prioriterat 
område för framställarna, vilket visar att 
medlemsstaterna fortfarande inte gör 
tillräckligt på detta område. Parlamentet 
påpekar att många av framställningarna 
handlar om folkhälsa, t.ex. 
avfallshantering, vattensäkerhet, 
kärnsäkerhet och skyddade djur. Många 
framställningar handlar också om nyligen 
inledda och framtida projekt som rör 
skiffergasutvinning eller 
oljeprospektering och som ökar risken för 
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påverkas. att ovanstående områden ska påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet välkomnar 
införandet av det europeiska 
medborgarinitiativet den 1 april 2012 och 
registreringen av det första 
medborgarinitiativet, som rör åtgärder för 
EU:s unga (Fraternité 2020) och det 
nyligen godkända medborgarinitiativet om 
rätten till vatten. Parlamentet anser att 
medborgarinitiativet är det första 
instrumentet för en gränsöverskridande 
deltagandedemokrati, och kommer att ge 
medborgarna möjlighet att engagera sig 
direkt i utformningen av EU:s politik och 
lagstiftning. Parlamentet upprepar sitt 
åtagande att delta i anordnandet av 
offentliga utfrågningar gällande godkända 
medborgarinitiativ med aktivt deltagande 
av samtliga berörda utskott inom 
parlamentet. Parlamentet betonar behovet 
av regelbunden översyn av läget när det 
gäller det europeiska medborgarinitiativet, 
i syfte att förbättra förfarandet och minska 
byråkratin och andra hinder. 

20. Europaparlamentet välkomnar 
införandet av det europeiska 
medborgarinitiativet den 1 april 2012 och 
registreringen av det första 
medborgarinitiativet, som rör åtgärder för 
EU:s unga (Fraternité 2020) och det 
nyligen godkända medborgarinitiativet om 
rätten till vatten. Parlamentet anser att 
medborgarinitiativet är det första 
instrumentet för en gränsöverskridande 
deltagandedemokrati, och kommer att ge 
medborgarna möjlighet att engagera sig 
direkt i utformningen av EU:s politik och 
lagstiftning. Parlamentet upprepar sitt 
åtagande att delta i anordnandet av 
offentliga utfrågningar gällande godkända 
medborgarinitiativ med aktivt deltagande 
av samtliga berörda utskott inom 
parlamentet. Parlamentet betonar behovet 
av regelbunden översyn av läget när det 
gäller det europeiska medborgarinitiativet, 
i syfte att förbättra förfarandet och minska 
byråkratin och andra hinder. Parlamentet 
är medvetet om att resultaten från de 
första parlamentsutfrågningarna för de 
första framgångsrika 
medborgarinitiativen under 2014 är 
viktiga för att fastställa en hög standard 
på förfarandet och leva upp till 
medborgarnas förväntningar på 
utövandet av denna rättighet i framtiden. 
Parlamentet förbinder sig att ge 
institutionell prioritet åt ett effektivt 
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deltagande i processen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens beslut att göra 2013 till 
Europeiska året för medborgarskap, vilket gett 
EU-invånarna värdefull information och 
kunskap om sina rättigheter och om de 
demokratiska verktyg som de har tillgång till 
för att hävda dessa rättigheter. Parlamentet 
anser att Europaåret för medborgarna bör 
användas för att sprida information på bred 
front om det nya europeiska 
medborgarinitiativet och ge tydliga och 
förståeliga riktlinjer för att minska andelen 
initiativ som förklaras otillåtliga, som är hög 
jämfört med andelen otillåtliga 
framställningar.

21. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens beslut att göra 2013 till 
Europeiska året för medborgarskap, vilket 
gett EU-invånarna värdefull information 
och kunskap om sina rättigheter och om de 
demokratiska verktyg som de har tillgång 
till för att hävda dessa rättigheter. 
Parlamentet anser att Europaåret för 
medborgarna bör användas för att sprida 
information på bred front om det nya 
europeiska medborgarinitiativet och ge 
tydliga och förståeliga riktlinjer för att 
minska andelen initiativ som förklaras 
otillåtliga, som är hög jämfört med andelen 
otillåtliga framställningar. Parlamentet är 
övertygat om att webbportalen för 
framställningar utgör ett konkret 
värdefullt bidrag från Europaparlamentet 
till EU-medborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 52
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i egenskap av 
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fördragets väktare se till att åtgärda det 
för närvarande bristfälliga 
genomförandet av EU-rätten, vilket 
påvisats av det stora antal framställningar 
som ingetts till parlamentet, så att 
EU-medborgarna kan utnyttja sina 
rättigheter fullt ut. 

Or. en

Ändringsförslag 53
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet beklagar att det 
fortfarande är vanligt att EU-invånarna 
upplever problem med de offentliga 
myndigheternas felaktiga tillämpning av 
lagstiftningen om den inre marknaden då 
de utövar sin rätt till fri rörlighet.

23. Europaparlamentet beklagar att det 
fortfarande är vanligt att EU-invånarna
upplever problem med de offentliga 
myndigheternas felaktiga tillämpning av 
EU-rätten då de utövar sin rätt till fri 
rörlighet. Parlamentet beklagar att 
medborgare från vissa EU-medlemsstater 
inte åtnjuter fullständiga rättigheter i 
fråga om fri rörlighet. Parlamentet 
framhåller att hundratals spanska, 
rumänska och bulgariska medborgare har 
förvisats från Belgien eftersom denna 
medlemsstat har beslutat att upphäva 
deras status som lagligen bosatta 
personer.

Or. en

Ändringsförslag 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet beklagar att 
rapporter om undersökningsuppdrag och 
andra handlingar den senaste tiden inte 
har översatts till EU:s officiella språk, 
särskilt inte till framställarnas nationella 
språk. 

Or. en

Ändringsförslag 55
Margrete Auken

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet anser att 
ombudsmannen bör ha faktiskt 
oberoende, jämförbart med en domare. 
En sådan oberoende roll ger den 
allmänna opinionen en mer korrekt bild, 
eftersom ombudsmannen inte har någon 
uppenbar partianknytning. Parlamentet 
understryker vikten av att även i 
framtiden behålla ombudsmannens 
objektiva och icke-politiska profil, i syfte 
att garantera att medborgarnas rättigheter 
försvaras på riktigt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 56
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Rubrik före punkt 25
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Nya utmaningar och förbindelserna med 
andra institutioner

utgår

Or. en

Ändringsförslag 57
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet påpekar att denna 
slutliga icke-lagstiftande resolution skulle 
kunna leda till nya förslag för att göra 
utskottets arbete i parlamentet mer effektivt 
genom att höja dess profil som ett 
granskande utskott. Parlamentet uppmanar 
det nyvalda utskottet för framställningar att 
utse interna föredraganden varje år för att 
hantera de huvudsakliga politikområdena 
av intresse för framställarna inom EU. 
Parlamentet uppmanar parlamentets övriga 
utskott att i högre grad anlita utskottet för 
framställningar för att göra utlåtanden om 
genomföranderapporter och andra 
instrument för att övervaka införlivandet 
och genomförandet av EU-lagstiftningen i 
medlemsstaterna. Parlamentet betonar 
också, med tanke på det ständigt växande 
antalet framställningar som inges och de 
åtaganden som görs rörande dessa, vikten 
av att utskottet ges en mindre neutral status 
bland parlamentets utskott. Parlamentet 
anser att mer tid bör läggas på debatter om 
EU-invånarnas framställningar och 
framställningsutskottets arbete under 
plenarsammanträdena.

25. Europaparlamentet påpekar vikten av 
att göra utskottets arbete i parlamentet mer 
effektivt genom att höja dess profil som ett 
granskande utskott. Parlamentet uppmanar 
det nyvalda utskottet för framställningar att 
utse interna föredraganden varje år för att 
hantera de huvudsakliga politikområdena 
av intresse för framställarna inom EU. 
Parlamentet uppmanar parlamentets övriga 
utskott att i högre grad anlita utskottet för 
framställningar för att göra utlåtanden om 
genomföranderapporter och andra 
instrument för att övervaka införlivandet 
och genomförandet av EU-lagstiftningen i 
medlemsstaterna, och att i samband med 
en revidering av det befintliga regelverket 
ta hänsyn till synpunkterna från detta 
utskott, med tanke på de praktiska 
sakkunskaper som utskottet samlat under 
sina år av behandling av konkreta 
ärenden inom många av 
EU-lagstiftningens områden. Parlamentet 
betonar också, med tanke på det ständigt 
växande antalet framställningar som inges 
och de åtaganden som görs rörande dessa, 
vikten av att utskottet ges en mindre 
neutral status bland parlamentets utskott. 
Parlamentet anser att mer tid bör läggas på 
debatter om EU-invånarnas framställningar 
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och framställningsutskottets arbete under 
plenarsammanträdena.

Or. en

Ändringsförslag 58
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet påpekar att denna 
slutliga icke-lagstiftande resolution skulle 
kunna leda till nya förslag för att göra 
utskottets arbete i parlamentet mer effektivt 
genom att höja dess profil som ett 
granskande utskott. Parlamentet uppmanar 
det nyvalda utskottet för framställningar att 
utse interna föredraganden varje år för att 
hantera de huvudsakliga politikområdena 
av intresse för framställarna inom EU. 
Parlamentet uppmanar parlamentets övriga 
utskott att i högre grad anlita utskottet för 
framställningar för att göra utlåtanden om 
genomföranderapporter och andra 
instrument för att övervaka införlivandet 
och genomförandet av EU-lagstiftningen i 
medlemsstaterna. Parlamentet betonar 
också, med tanke på det ständigt växande 
antalet framställningar som inges och de 
åtaganden som görs rörande dessa, vikten 
av att utskottet ges en mindre neutral status 
bland parlamentets utskott. Parlamentet 
anser att mer tid bör läggas på debatter om 
EU-invånarnas framställningar och 
framställningsutskottets arbete under
plenarsammanträdena.

25. Europaparlamentet påpekar att denna 
slutliga icke-lagstiftande resolution skulle 
kunna leda till nya förslag för att göra 
utskottets arbete i parlamentet mer effektivt 
genom att höja dess profil som ett 
granskande utskott. Parlamentet uppmanar 
det nyvalda utskottet för framställningar att 
utse interna föredraganden varje år för att 
hantera de huvudsakliga politikområdena 
av intresse för framställarna inom EU och 
att stärka samarbetet med andra 
parlamentsutskott genom att systematiskt 
bjuda in deras ledamöter (till exempel via 
e-post) till de debatter i utskottet för 
framställningar som rör deras respektive 
lagstiftningsbehörighetsområden. 
Parlamentet uppmanar parlamentets övriga 
utskott att i högre grad anlita utskottet för 
framställningar för att göra utlåtanden om 
genomföranderapporter och andra 
instrument för att övervaka införlivandet 
och genomförandet av EU-lagstiftningen i 
medlemsstaterna. Parlamentet betonar 
också, med tanke på det ständigt växande 
antalet framställningar som inges och de 
åtaganden som görs rörande dessa, vikten 
av att utskottet ges en mindre neutral status 
bland parlamentets utskott. Parlamentet 
anser att mer tid bör läggas på debatter om 
EU-invånarnas framställningar och 
framställningsutskottets arbete under
plenarsammanträdena.
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Or. en

Ändringsförslag 59
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet betonar behovet av 
att stärka framställningsutskottets 
samarbete med EU:s övriga institutioner 
och organ samt med de nationella 
myndigheterna i medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att det är viktigt att 
främja en strukturerad dialog och 
systematiskt samarbete med 
medlemsstaterna, särskilt med de nationella 
parlamentens utskott för framställningar. 
Ett sådant partnerskap kommer att 
möjliggöra ett utbyte av erfarenhet och 
arbetssätt och kommer även att föra 
Europaparlamentet närmare EU-invånarna 
och deras problem. Parlamentet välkomnar 
inrättandet i Irland av Oireachtas 
gemensamma utskott för undersökningar, 
övervakning och framställningar, och de 
användbara kopplingar som utskottet har 
etablerat med Europaparlamentet under 
detta år för att skapa en ännu bättre service 
för medborgarna. Parlamentet noterar att 
parlament i andra medlemsstater för 
närvarande överväger att inrätta 
framställningsutskott eller liknande organ 
och att några av dem har andra förfaranden 
för hantering av framställningar.

26. Europaparlamentet betonar behovet av 
att stärka framställningsutskottets 
samarbete med EU:s övriga institutioner 
och organ samt med de nationella 
myndigheterna i medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att det är viktigt att 
främja en strukturerad dialog och 
systematiskt samarbete med 
medlemsstaterna, särskilt med de nationella 
parlamentens utskott för framställningar, 
till exempel genom att regelbundet 
sammanträda med ordförandena för alla 
nationella framställningsutskott. Ett 
sådant partnerskap kommer att möjliggöra 
ett utbyte av erfarenhet och arbetssätt
liksom en mer systematisk och effektiv 
användning av framställningarnas 
hänskjutande till behörig nivå och 
behörigt organ, och det kommer även att 
föra Europaparlamentet närmare 
EU-invånarna och deras problem. 
Parlamentet välkomnar inrättandet i Irland 
av Oireachtas gemensamma utskott för 
undersökningar, övervakning och 
framställningar, och de användbara 
kopplingar som utskottet har etablerat med 
Europaparlamentet under detta år för att 
skapa en ännu bättre service för 
medborgarna. Parlamentet noterar att 
parlament i andra medlemsstater för 
närvarande överväger att inrätta 
framställningsutskott eller liknande organ 
och att några av dem har andra förfaranden 
för hantering av framställningar.
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Or. en

Ändringsförslag 60
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på lämpligt sätt erkänna 
den roll som framställningarna spelar för 
en effektiv tillämpning av EU-rätten, 
eftersom framställningarna ofta utgör de 
första tecknen på att medlemsstaterna har 
halkat efter när det gäller tillämpningen av 
de rättsliga medlen. Parlamentet uppmanas 
att i sitt interinstitutionella avtal med 
kommissionen minska den tid det tar att 
svara på utskottets förfrågningar och att se 
till att framställningsutskottet hålls 
underrättat om utvecklingen i 
överträdelseförfaranden som är direkt 
relaterade till framställningar.

27. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på lämpligt sätt erkänna 
den roll som framställningarna spelar för 
en effektiv tillämpning av EU-rätten, 
eftersom framställningarna ofta utgör de 
första tecknen på att medlemsstaterna har 
halkat efter när det gäller tillämpningen av 
de rättsliga medlen. Parlamentet uppmanas 
att i sitt interinstitutionella avtal med 
kommissionen minska den tid det tar att 
svara på utskottets förfrågningar och att se 
till att framställningsutskottet hålls 
underrättat om utvecklingen i 
överträdelseförfaranden som är direkt 
relaterade till framställningar. För att 
motverka den växande känslan av 
demokratiskt underskott bör 
EU-institutionerna rent allmänt 
tillhandahålla mer information och vara 
öppnare mot EU-medborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 61
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 28 

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att aktivt medverka när 
det gäller framställningar som avser 
tillämpning och uppfyllande av EU-

28. Europaparlamentet betonar att ett 
nära samarbete med medlemsstaterna är 
väsentligt för framställningsutskottets 
arbete. Parlamentet uppmanar 
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lagstiftningen, och fäster mycket stor vikt 
vid att företrädare för medlemsstaterna är 
närvarande vid sammanträdena i utskottet 
för framställningar och aktivt deltar i dem. 
Parlamentet är fast beslutet att fortsätta 
verka för ett nära samarbete och god 
kommunikation mellan EU:s institutioner 
och invånarna.

medlemsstaterna att aktivt medverka när 
det gäller framställningar som avser 
tillämpning och uppfyllande av 
EU-lagstiftningen, och fäster mycket stor 
vikt vid att företrädare för medlemsstaterna 
är närvarande vid sammanträdena i 
utskottet för framställningar och aktivt
deltar i dem. Parlamentet är fast beslutet att 
fortsätta verka för ett nära samarbete och 
god kommunikation mellan EU:s 
institutioner och invånarna.

Or. en

Ändringsförslag 62
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet uppmanar 
parlamentsledamöterna i utskottet för 
framställningar att anta slutliga interna 
bestämmelser för att säkerställa maximal 
effektivitet och öppenhet i utskottets 
arbete, och att lägga fram förslag om en 
översyn i enlighet med dessa av 
parlamentets arbetsordning för att befästa 
sina upprepade försök under hela den 
sjunde valperioden att förbättra 
arbetsmetoderna. Parlamentet uppmanar 
utskottet för framställningar att anta 
tydliga tidsfrister för 
framställningsförfarandet för att göra 
framställningarnas behandlingstid i 
parlamentet kortare och göra hela 
förfarandet ännu öppnare och mer 
demokratiskt. Parlamentet betonar att 
detta skulle kunna åstadkomma en klart 
definierad livscykel för framställningar, 
från registreringen till behandlingens 
avslutning i parlamentet, i likhet med de 
befintliga tidsfristerna för arbete som 
berör lagstiftande och icke-lagstiftande 

utgår
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handlingar. Parlamentet påpekar att 
undersökningsresor är ett av 
framställningsutskottets huvudsakliga 
undersökningsinstrument och därför 
behövs en omgående översyn av de 
relevanta bestämmelserna, i syfte att göra 
det möjligt för de nyvalda ledamöterna att 
genomföra effektiva besök och snabbt 
rapportera tillbaka till framställarna och 
utskottet om resultatet av sin 
undersökning och sina 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 63
Margrete Auken

Förslag till resolution
Underrubrik före punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

Arbetsmetoder utgår

Or. en

Ändringsförslag 64
Margrete Auken

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet uppmanar 
parlamentsledamöterna i utskottet för 
framställningar att anta slutliga interna 
bestämmelser för att säkerställa maximal 
effektivitet och öppenhet i utskottets 
arbete, och att lägga fram förslag om en 
översyn i enlighet med dessa av 
parlamentets arbetsordning för att befästa 
sina upprepade försök under hela den 
sjunde valperioden att förbättra 

30. Parlamentet påpekar att 
undersökningsresor är ett av 
framställningsutskottets huvudsakliga 
undersökningsinstrument och därför 
behövs en omgående översyn av de 
relevanta bestämmelserna, i syfte att göra 
det möjligt för de nyvalda ledamöterna att 
genomföra effektiva besök och snabbt 
rapportera tillbaka till framställarna och 
utskottet om resultatet av sin undersökning 
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arbetsmetoderna. Parlamentet uppmanar 
utskottet för framställningar att anta 
tydliga tidsfrister för 
framställningsförfarandet för att göra 
framställningarnas behandlingstid i 
parlamentet kortare och göra hela 
förfarandet ännu öppnare och mer 
demokratiskt. Parlamentet betonar att 
detta skulle kunna åstadkomma en klart 
definierad livscykel för framställningar, 
från registreringen till behandlingens 
avslutning i parlamentet, i likhet med de 
befintliga tidsfristerna för arbete som 
berör lagstiftande och icke-lagstiftande 
handlingar. Parlamentet påpekar att 
undersökningsresor är ett av 
framställningsutskottets huvudsakliga 
undersökningsinstrument och därför 
behövs en omgående översyn av de 
relevanta bestämmelserna, i syfte att göra 
det möjligt för de nyvalda ledamöterna att 
genomföra effektiva besök och snabbt 
rapportera tillbaka till framställarna och 
utskottet om resultatet av sin undersökning 
och sina rekommendationer.

och sina rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 65
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 30 

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet uppmanar 
parlamentsledamöterna i utskottet för 
framställningar att anta slutliga interna 
bestämmelser för att säkerställa maximal 
effektivitet och öppenhet i utskottets 
arbete, och att lägga fram förslag om en 
översyn i enlighet med dessa av 
parlamentets arbetsordning för att befästa 
sina upprepade försök under hela den 

30. Europaparlamentet uppmanar
parlamentsledamöterna i utskottet för 
framställningar att anta slutliga interna 
bestämmelser för att säkerställa maximal 
effektivitet och öppenhet i utskottets 
arbete, och att lägga fram förslag om en 
översyn i enlighet med dessa av 
parlamentets arbetsordning för att befästa 
sina upprepade försök under hela den 
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sjunde valperioden att förbättra 
arbetsmetoderna. Parlamentet uppmanar 
utskottet för framställningar att anta tydliga 
tidsfrister för framställningsförfarandet för 
att göra framställningarnas behandlingstid i 
parlamentet kortare och göra hela 
förfarandet ännu öppnare och mer 
demokratiskt. Parlamentet betonar att detta 
skulle kunna åstadkomma en klart 
definierad livscykel för framställningar, 
från registreringen till behandlingens 
avslutning i parlamentet, i likhet med de 
befintliga tidsfristerna för arbete som berör 
lagstiftande och icke-lagstiftande 
handlingar. Parlamentet påpekar att 
undersökningsresor är ett av 
framställningsutskottets huvudsakliga 
undersökningsinstrument och därför 
behövs en omgående översyn av de 
relevanta bestämmelserna, i syfte att göra 
det möjligt för de nyvalda ledamöterna att 
genomföra effektiva besök och snabbt 
rapportera tillbaka till framställarna och 
utskottet om resultatet av sin undersökning 
och sina rekommendationer.

sjunde valperioden att förbättra 
arbetsmetoderna. Parlamentet uppmanar 
utskottet för framställningar att anta tydliga 
tidsfrister för framställningsförfarandet för 
att göra framställningarnas behandlingstid i 
parlamentet kortare och göra hela 
förfarandet ännu öppnare och mer 
demokratiskt. Parlamentet betonar att detta 
skulle kunna åstadkomma en klart 
definierad livscykel för framställningar, 
från registreringen till behandlingens 
avslutning i parlamentet, i likhet med de 
befintliga tidsfristerna för arbete som berör 
lagstiftande och icke-lagstiftande 
handlingar. Parlamentet anser att dessa 
tidsfrister bör åtföljas av en 
förvarningsmekanism som automatiskt 
uppmärksammar ledamöterna på 
framställningar som under betydande tid 
inte har varit föremål för vare sig 
åtgärder eller korrespondens, för att 
undvika att gamla framställningar ligger 
öppna i åratal utan vägande skäl.
Parlamentet påpekar att 
undersökningsresor är ett av 
framställningsutskottets huvudsakliga 
undersökningsinstrument och därför 
behövs en omgående översyn av de 
relevanta bestämmelserna, i syfte att göra 
det möjligt för de nyvalda ledamöterna att 
genomföra effektiva besök och snabbt 
rapportera tillbaka till framställarna och 
utskottet om resultatet av sin undersökning 
och sina rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 66
Margrete Auken

Förslag till resolution
Punkt 31
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Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet välkomnar 
medlemsstaternas offentliga myndigheters 
och andra berörda aktörers deltagande 
under framställningsutskottets 
sammanträden. Parlamentet understryker 
att utskottet för framställningar är det enda 
utskott som systematiskt tillhandahåller en 
plattform för medborgarna där de direkt till 
Europaparlamentets ledamöter kan ge 
uttryck för sina frågor, och som dessutom 
möjliggör en flerpartsdialog mellan EU-
institutionerna, de nationella 
myndigheterna och framställare. 
Parlamentet föreslår att 
framställningsutskottet och parlamentets 
administration, i syfte att underlätta 
anordningen av sammanträden och 
minska resekostnaderna i framtiden, 
undersöker möjligheten för framställarna 
eller de offentliga myndigheterna att delta 
genom en videokonferens eller liknande.

Europaparlamentet välkomnar 
medlemsstaternas offentliga myndigheters och 
andra berörda aktörers deltagande under 
framställningsutskottets sammanträden. 
Parlamentet understryker att utskottet för 
framställningar är det enda utskott som 
systematiskt tillhandahåller en plattform för 
medborgarna där de direkt till 
Europaparlamentets ledamöter kan ge uttryck 
för sina frågor, och som dessutom möjliggör 
en flerpartsdialog mellan EU-institutionerna, 
de nationella myndigheterna och framställare. 

Or. en

Ändringsförslag 67
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet ingivna framställningar har ökat 
under valperioden och är fortsatt mycket 
oroat över att dröjsmålen och svarstiderna 
fortfarande är för långa under förfarandets 
registrerings- och tillåtlighetsfaser. 
Parlamentet efterlyser en utökning av 
antalet juridiska experter och den 
administrativa personalen hos 
framställningsutskottets sekretariat, som 
kan utfärda rekommendationer om

32. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet ingivna framställningar har ökat 
under valperioden och är fortsatt mycket 
oroat över att dröjsmålen och svarstiderna 
fortfarande är för långa under förfarandets 
registrerings- och tillåtlighetsfaser. 
Parlamentet efterlyser en utökning av 
antalet juridiska experter och den 
administrativa personalen hos 
framställningsutskottets sekretariat, som 
kan utfärda rekommendationer om 
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huruvida framställningen faller under EU:s 
verksamhetsområde. Parlamentet förväntar 
sig att lanseringen av en ny webbportal för 
framställningar kommer att leda till en 
minskning av antalet tveksamma 
framställningar som ibland registreras som 
framställningar.

huruvida framställningen faller under EU:s 
verksamhetsområde. För att ytterligare 
påskynda de första besluten om tillåtlighet 
är det enligt parlamentet tillräckligt att 
rekommendationer och 
sammanfattningar av framställningar ges 
till ledamöterna på engelska och att de 
översätts till samtliga officiella språk först 
vid offentliggörandet. Parlamentet 
förväntar sig att lanseringen av en ny 
webbportal för framställningar kommer att 
leda till en minskning av antalet 
tveksamma framställningar som ibland 
registreras som framställningar.

Or. en


