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17. glæder sig over, at der under 

undersøgelsesrejsen til Galicien i februar 

2013 blev ført indgående drøftelser med 

andragere og regionale myndigheder om 

spørgsmål vedrørende manglen på 

ordentlige spildevandrensningsanlæg i 

regionen, hvilket har haft en indvirkning 

på lokalbefolkningens sundhed og den 

økonomiske aktivitet i visse områder, som 

er forurenet af slam og restprodukter 

indeholdende stoffer, der er til fare for 

folkesundheden og miljøet og potentielt 

truer den igangværende produktion af 

fisk og skaldyr i visse områder; forventer, 

at myndighederne definitivt forpligter sig 

til at gøre en mere ihærdig indsats for at 

løse disse problemer, og at der effektivt 

iværksættes en integreret plan for 

spildevandsbehandling og de faciliteter, 

der er nødvendige til dette formål, i alle de 

berørte områder; beklager den 

langsommelige og usædvanlige procedure 

med hensyn til udarbejdelsen af 

konklusionerne fra rejsen; beklager, at de 

to delegationsmedlemmers 

mindretalsrapport ikke er blevet vedføjet 

som bilag til selve rapporten; 

17. glæder sig over, at der under 

undersøgelsesrejsen til Galicien i februar 

2013 blev ført indgående drøftelser med 

andragere og regionale myndigheder om 

spørgsmål vedrørende manglen på 

ordentlige spildevandrensningsanlæg i 

regionen; ratificerer konklusionerne og 

anbefalingerne i rapporten fra 

undersøgelsesrejsen, der blev godkendt i 

Udvalget for Andragender den 17. 

december 2013, for så vidt angår behovet 

for at fortsætte bestræbelserne på at 

fuldende oprydningen og genskabelsen af 

de besøgte rías;  

Or. en 
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22. noterer sig den konstante strøm af 

korrespondance fra borgere, der henvender 

sig til Europa-Parlamentet for at få løst 

problemer, der falder uden for EU’s 

kompetenceområde i henhold til artikel 227 

i traktaten og artikel 51 i chartret om 

grundlæggende rettigheder; opfordrer til, at 

der findes bedre løsninger til håndtering af 

disse henvendelser fra borgerne under 

hensyntagen til Parlamentets forpligtelser 

hvad angår dets korrespondance med 

borgerne; 

22. noterer sig den konstante strøm af 

korrespondance fra borgere, der henvender 

sig til Europa-Parlamentet for at få løst 

problemer, der falder uden for EU’s 

kompetenceområde i henhold til artikel 227 

i traktaten og artikel 51 i chartret om 

grundlæggende rettigheder; opfordrer til, at 

der findes bedre løsninger til håndtering af 

disse henvendelser fra borgerne under 

hensyntagen til Parlamentets forpligtelser 

hvad angår dets korrespondance med 

borgerne; beklager i den forbindelse, at 

Parlamentets relevante tjenestegrene ikke 

har formået at leve op til anbefalingerne 

vedrørende henvendelser fra borgerne om 

emner, der falder uden for EU's 

kompetenceområde, som fremlagt i dets 

udtalelse af 21. november 2012 om 

arbejdet i Udvalget for Andragender 

2011; 

Or. en 
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24. opfordrer til, at Udvalget for 

Andragender fortsætter undersøgelsen af 

virkningerne af ERT's retspraksis på 

fortolkningen af artikel 51 i EU's charter 

om grundlæggende rettigheder og dens 

konsekvenser for andragender og 

undersøger, hvilke faktiske hindringer EU-

borgere møder, når de anmoder om en 

præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen, 

med henblik på at opnå en pålidelig 

fortolkning af centrale spørgsmål i den 

europæiske lovgivning i sager ved 

nationale domstole; 

24. opfordrer til, at Udvalget for 

Andragender fortsætter undersøgelsen af 

virkningerne af retspraksis hidrørende fra 

det græske tv- og radioselskab (Ellinikí 

Radiofonía Tileórasi, ERT) på 

fortolkningen af artikel 51 i EU's charter 

om grundlæggende rettigheder og dens 

konsekvenser for andragender og 

undersøger, hvilke faktiske hindringer EU-

borgere møder, når de anmoder om en 

præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen, 

med henblik på at opnå en pålidelig 

fortolkning af centrale spørgsmål i den 

europæiske lovgivning i sager ved 

nationale domstole; 

Or. en 
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28. opfordrer Kommissionen til at foreslå 

lovgivning for at løse problemerne 

omkring medlemsstaternes gensidige 

anerkendelse af civilstandsattester og deres 

virkninger og herved fortsat respektere 

medlemsstaternes sociale politikker; 

28. opfordrer Kommissionen til at foreslå 

lovgivning for at løse problemerne 

omkring medlemsstaternes gensidige 

anerkendelse af civilstandsattester med 

respekt for medlemsstaternes beføjelser 

Or. en 
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31. anerkender den vigtige rolle, der spilles 

af Solvit-nettet, som regelmæssigt 

afdækker og løser problemer i forbindelse 

med gennemførelsen af lovgivningen om 

det indre marked; opfordrer indtrængende 

til en styrkelse af dette redskab; minder 

om, at 2013 var Borgernes Europaår, og 

roser såvel EU’s som medlemsstaternes 

institutioner og organer, der i endnu højere 

grad oplyste om deres tjenester til 

europæiske borgere og indbyggere i løbet 

af dette år i lyset af principperne i 

traktaterne og kendsgerningerne i denne 

betænkning; 

31. anerkender den vigtige rolle, der spilles 

af Solvit-nettet, som regelmæssigt 

afdækker og løser problemer i forbindelse 

med gennemførelsen af lovgivningen om 

det indre marked; opfordrer indtrængende 

til en styrkelse af dette redskab og til mere 

aktivt samarbejde mellem Udvalget for 

Andragender og Solvit-nettet; minder om, 

at 2013 var Borgernes Europaår, og roser 

såvel EU’s som medlemsstaternes 

institutioner og organer, der i endnu højere 

grad oplyste om deres tjenester til 

europæiske borgere og indbyggere i løbet 

af dette år i lyset af principperne i 

traktaterne og kendsgerningerne i denne 

betænkning; 

Or. en 
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39. noterer sig det stigende antal 

andragender i løbet af valgperioden og er 

fortsat meget bekymret over, at der stadig 

er for store forsinkelser og for lange 

svartider i hele registreringsfasen og fasen 

med afgørelsen af, om betingelserne for 

behandling er opfyldt; opfordrer til, at 

Udvalget for Andragenders sekretariat får 

flere juridiske eksperter og yderligere 

administrativ bistand til udarbejdelsen af 

henstillinger vedrørende spørgsmålet om, 

hvorvidt et andragende falder ind under 

EU-retten; mener, at det for at fremskynde 

afgørelsen i den indledende fase af, 

hvorvidt betingelserne for behandling er 

opfyldt, kun er nødvendigt, at disse 

henstillinger og sammendragene af 

andragenderne i første omgang 

præsenteres for medlemmerne på engelsk 

og først derefter oversættes til alle de 

officielle sprog, når de offentliggøres; 

forventer, at lanceringen af den nye 

webportal for andragender vil mindske 

antallet af tvivlsomme henvendelser, der til 

tider registreres som andragender; 

39. noterer sig det stigende antal 

andragender i løbet af valgperioden og er 

fortsat meget bekymret over, at der stadig 

er for store forsinkelser og for lange 

svartider i hele registreringsfasen og fasen 

med afgørelsen af, om betingelserne for 

behandling er opfyldt; opfordrer til, at 

henholdsvis Enheden for Modtagelse og 

Henvisning af Officielle Dokumenter og 

Udvalget for Andragenders sekretariat får 

en ekstra administrator med juridisk 

baggrund til udarbejdelsen af henstillinger 

vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt et 

andragende falder ind under EU-retten; 

mener, at det kun er nødvendigt, at disse 

henstillinger sammen med sammendrag af 

andragender i første omgang præsenteres 

for medlemmerne på engelsk og først 

derefter oversættes til alle de officielle 

sprog, når de offentliggøres, for yderligere 

at fremskynde den første afgørelse af, 

hvorvidt betingelserne for behandling er 

opfyldt; forventer, at lanceringen af den 

nye webportal for andragender vil mindske 

antallet af tvivlsomme henvendelser, der til 

tider registreres som andragender; 

Or. en 

 

 


