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Ändringsförslag  1 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 17 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. 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 utgår från att myndigheterna 

en gång för alla 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. Parlamentet 

beklagar djupt att de båda 

delegationsmedlemmarnas reservation 

inte har bifogats själva rapporten. 

17. 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. 

Parlamentet bekräftar slutsatserna och 

rekommendationerna i den rapport från 

undersökningsbesöket som utskottet för 

framställningar antog den 

17 december 2013, beträffande behovet att 

fortsätta arbetet med att slutföra 

rengöringen och saneringen av de besökta 

riorna.  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/2 

Ändringsförslag  2 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 22 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet konstaterar att 

allmänheten ständigt tar kontakt med 

parlamentet för att be om rättslig prövning 

i frågor som inte tillhör EU:s 

verksamhetsområde enligt artikel 227 i 

fördraget och artikel 51 i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. Parlamentet 

efterlyser en bättre lösning för hantering av 

dessa förfrågningar från allmänheten, som 

tar hänsyn till parlamentets plikt i samband 

med sina kontakter med allmänheten. 

22. Europaparlamentet konstaterar att 

allmänheten ständigt tar kontakt med 

parlamentet för att be om rättslig prövning 

i frågor som inte tillhör EU:s 

verksamhetsområde enligt artikel 227 i 

fördraget och artikel 51 i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna. Parlamentet 

efterlyser en bättre lösning för hantering av 

dessa förfrågningar från allmänheten, som 

tar hänsyn till parlamentets plikt i samband 

med sina kontakter med allmänheten. 

Parlamentet beklagar i detta avseende att 

parlamentets berörda enheter inte lyckas 

tillämpa rekommendationerna om sådana 

framställningar från allmänheten som 

faller utanför EU:s ansvarsområde. Dessa 

rekommendationer lades fram i 

parlamentets resolution av den 

21 november 2012 om verksamheten i 

utskottet för framställningar 2011. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/3 

Ändringsförslag  3 
Jarosław Leszek Wałęsa 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 24 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. 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 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. 

24. Europaparlamentet uppmanar utskottet 

för framställningar att fortsätta undersöka 

inverkan av rättspraxis i samband med det 

grekiska tv- och radioföretaget (Ellinikí 

Radiofonía Tileórasi ERT) på tolkningen 

av artikel 51 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna samt 

dess följder för framställningar, och att 

undersöka 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 
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5.3.2014 A7-0131/4 

Ändringsförslag  4 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 28 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå lagstiftning för 

att lösa problemen med ömsesidigt 

erkännande i medlemsstaterna av 

handlingar gällande civilstånd, samtidigt 

som man fortsätter att respektera 

medlemsstaternas sociallagstiftning. 

28. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå lagstiftning för 

att lösa problemen med ömsesidigt 

erkännande i medlemsstaterna av 

handlingar gällande civilstånd, samtidigt 

som man respekterar medlemsstaternas 

behörighet. 

Or. en 



 

AM\1022022SV.doc  PE529.618v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.3.2014 A7-0131/5 

Ändringsförslag  5 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 31 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet betonar att Solvit-

nätverket har en viktig roll och att detta 

regelbundet avslöjar och löser problem i 

samband med genomförandet av 

lagstiftningen om den inre marknaden. 

Parlamentet uppmanar med kraft till en 

förstärkning av detta verktyg. Parlamentet 

påpekar att 2013 var Europaåret för 

medborgarna och tackar de institutioner 

och organ på EU-nivå och i 

medlemsstaterna som extra intensivt 

informerade EU-medborgarna och 

invånarna om sina tjänster under året, i 

enlighet med principerna i fördragen och 

de upplysningar som framkommer i detta 

betänkande. 

31. Europaparlamentet betonar att Solvit-

nätverket har en viktig roll och att detta 

regelbundet avslöjar och löser problem i 

samband med genomförandet av 

lagstiftningen om den inre marknaden. 

Parlamentet uppmanar med kraft till en 

förstärkning av detta verktyg och efterlyser 

ett aktivare samarbete mellan utskottet för 

framställningar och Solvit-nätverket. 

Parlamentet påpekar att 2013 var 

Europaåret för medborgarna och tackar de 

institutioner och organ på EU-nivå och i 

medlemsstaterna som extra intensivt 

informerade EU-medborgarna och 

invånarna om sina tjänster under året, i 

enlighet med principerna i fördragen och 

de upplysningar som framkommer i detta 

betänkande. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/6 

Ändringsförslag  6 
Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 39 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. 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 

huruvida framställningen faller under EU:s 

verksamhetsområde. För att ytterligare 

påskynda de första besluten om tillåtlighet 

bör dessa rekommendationer och 

sammanfattningar av framställningar ges 

till ledamöterna enbart på engelska. 

Därefter måste de översättas 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. 

39. 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 anser att ytterligare en 

handläggare med juridisk bakgrund, som 

kan utfärda rekommendationer om 

huruvida framställningen faller under EU:s 

verksamhetsområde, bör anställas vid 

enheten för mottagande och hänvisning 

av officiella handlingar respektive vid 

framställningsutskottets sekretariat. 

Parlamentet anser att dessa 
rekommendationer och sammanfattningar 

av framställningar bara behöver ges till 

ledamöterna på engelska och att de kan 

översättas till samtliga officiella språk först 

vid offentliggörandet, för att ytterligare 

påskynda de första besluten om 

tillåtlighet. 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 


