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5.3.2014 A7-0131/7 

Ændringsforslag  7 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt H a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ha. der henviser til, at der i lyset af ånden 

i det europæiske charter om regionale 

sprog og mindretalssprog og ganske 

særlig Rådets konklusioner vedtaget den 

13. juni 2005, bør gøres en større indsats 

for at fremme administrative aftaler 

mellem berørte medlemsstater og 

Parlamentet, hvor dette er nødvendigt, for 

at sikre, at EU-borgerne bliver i stand til 

effektivt at indgive andragender; der 

henviser til, at Parlamentet kunne følge i 

Rådet, Kommissionens og 

Regionsudvalgets fodspor for så vidt 

angår bilaterale aftaler med 

medlemsstater, såsom Spanien, med 

henblik på at sikre, at andragere 

modtager et svar på deres modersmål, 

forudsat at det er et officielt sprog på det 

pågældende område, på medlemsstatens 

bekostning; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Ændringsforslag  8 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt K 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der henviser til, at aktiviteterne i 
Udvalget for Andragender udelukkende er 
baseret på andragernes input og bidrag 
sammen med resultaterne af udvalgets egne 
undersøgelser i hvert enkelt tilfælde, 
eventuelt suppleret med yderligere 
ekspertise fra Kommissionen, 
medlemsstaterne eller andre organer; og til, 
at udvalgets dagsordener prioriteres og 

organiseres på grundlag af beslutninger, 

der træffes af dets medlemmer på 

demokratisk vis; 

K. der henviser til, at aktiviteterne i 
Udvalget for Andragender udelukkende er 
baseret på andragernes input og bidrag 
sammen med resultaterne af udvalgets egne 
undersøgelser i hvert enkelt tilfælde, 
eventuelt suppleret med yderligere 
ekspertise fra Kommissionen, 
medlemsstaterne eller andre organer; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Ændringsforslag  9 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt R 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

R. der i denne forbindelse henviser til den 

holdning, det har indtaget på grundlag af 

årsrapporten for 2012, hvori det blev 

besluttet at sikre en mere effektiv, 

gennemsigtig og upartisk procedure for 

andragender under samtidig hensyntagen 

til medbestemmelsesretten for 

medlemmerne af Udvalget for 

Andragender, således at behandlingen af 

andragender, herunder de forskellige 

faser af proceduren, kan stå for en 

domstolsprøvelse; 

udgår 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Ændringsforslag  10 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. er fast besluttet på at sikre en mere 
effektiv, mere gennemsigtig og upartisk 
procedure for andragender under 
hensyntagen til medbestemmelsesretten for 
medlemmerne af Udvalget for 
Andragender, således at behandlingen af 
andragender, herunder de forskellige faser 
i proceduren, kan leve op til en 

domstolsprøvelse; 

2. er fast besluttet på at sikre en mere 
effektiv, mere gennemsigtig og upartisk 
procedure for andragender under 
hensyntagen til medbestemmelsesretten for 
medlemmerne af Udvalget for 
Andragender; understreger, at der på 
baggrund af det stadigt stigende antal 
andragender, som hvert år modtages, er et 

øjeblikkeligt behov for flere menneskelige 

og tekniske ressourcer i sekretariatet for 

at sikre en gnidningsløs behandling af 

andragenderne; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Ændringsforslag  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. fremhæver vigtigheden af proaktiv 

overvågning og rettidige forebyggende 

foranstaltninger fra Kommissionens side, 

hvor der er velunderbyggede beviser for, 

at visse planlagte og offentliggjorte 

projekter kan indebære overtrædelser af 

EU-lovgivningen; er bekymret over den 

aktuelle tendens til, at Kommissionen er 

tilbageholdende i forbindelse med 

undersøgelsen af substansen af mange 

andragender, alene på baggrund af 

proceduremæssige begrundelser; er ikke 

enig i de gentagne forslag om at lukke 

mange sager vedrørende andragender, 

uden at der er fremkommet rimelige 

resultater af undersøgelserne, og mener, 

at dette ikke er i tråd med ånden i 

Kommissionens rolle som den ultimative 

vogter af traktaterne; opfordrer til en 

endnu mere indgående sagsbehandling og 

konsekvente foranstaltninger, navnlig i de 

sager, som andragerne indgiver, der 

vedrører mulige overtrædelser af EU's 

lovgivning fra Kommissionens egen side, 

f.eks. som i forbindelse med offentlig 

adgang til dokumenter i henhold til 

Aarhuskonventionen; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Ændringsforslag  12 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. anerkender, at mange andragere i 2013 
har givet udtryk for deres foruroligelse 
over de uretfærdigheder, der tilsyneladende 
forekommer i Danmark med hensyn til de 
administrative og retslige procedurer i 
forbindelse med forældres separation og 
skilsmisse og forældremyndigheden over 
små børn derefter; bemærker i denne 
sammenhæng, at der, når der er tale om 
binationale par, er klare eksempler på 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet til fordel for ægtefællen fra den 
medlemsstat, der er berørt af retssagen, og 
imod den ægtefælle, der ikke er statsborger 
i dette land, hvilket har alvorlige og ofte 
meget negative og dramatiske 
konsekvenser for barnets rettigheder; 
bemærker i denne sammenhæng, at der 
forekommer alvorlige krænkelser af både 
andragerens og barnets grundlæggende 
rettigheder; bemærker, at Udvalget for 
Andragender foretog en undersøgelsesrejse 
til Danmark for at undersøge sådanne 
påstande direkte, hvor situationen synes at 
være særlig akut; bemærker, at der også 
blev registreret sager fra andre lande, 
navnlig Tyskland (især sager vedrørende 
aktiviteterne under den tyske børne- og 
ungdomsforsorg, Jugendamt), Frankrig og 
Det Forenede Kongerige; 

13. anerkender, at mange andragere i 2013 
har givet udtryk for deres foruroligelse 
over de uretfærdigheder, der tilsyneladende 
forekommer i forskellige medlemsstater 
med hensyn til de administrative og 
retslige procedurer i forbindelse med 
forældres separation og skilsmisse og 
forældremyndigheden over små børn 
derefter; bemærker i denne sammenhæng, 
at der, når der er tale om binationale par, er 
klare eksempler på forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet til fordel for 
ægtefællen fra den medlemsstat, der er 
berørt af retssagen, og imod den ægtefælle, 
der ikke er statsborger i dette land, hvilket 
har alvorlige og ofte meget negative og 
dramatiske konsekvenser for barnets 
rettigheder; bemærker i denne 
sammenhæng, at der forekommer alvorlige 
krænkelser af både andragerens og barnets 
grundlæggende rettigheder; bemærker, at 
Udvalget for Andragender foretog en 
undersøgelsesrejse til Danmark for at 
undersøge sådanne påstande direkte, hvor 
situationen synes at være særlig akut; 
bemærker, at der også blev registreret sager 
fra andre lande, navnlig Tyskland (især 
sager vedrørende aktiviteterne under den 
tyske børne- og ungdomsforsorg, 
Jugendamt), Frankrig og Det Forenede 
Kongerige; 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Ændringsforslag  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 1 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Nye horisonter og forbindelser med andre 

institutioner 

udgår 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Ændringsforslag  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Arbejdsmetoder udgår 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Ændringsforslag  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 36a. har den holdning, at Ombudsmanden 

bør have de facto-uafhængighed for at 

sikre, at borgernes rettigheder beskyttes 

ordentligt og objektivt; finder, at en sådan 

uafhængig rolle fremstår tydeligere i 

offentligheden, når Ombudsmanden ikke 

har iøjnefaldende partipolitiske 

tilhørsforhold; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Ændringsforslag  16 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. opfordrer MEP'erne i Udvalget for 
Andragender til at vedtage nogle endelige 
interne regler for at sikre maksimal 

effektivitet og åbenhed i udvalgets arbejde 
og til at fremsætte forslag til en revision af 

Europa-Parlamentets forretningsorden i 

overensstemmelse hermed for at 

konsolidere deres konstante bestræbelser 

på at forbedre arbejdsmetoderne under 

hele den syvende valgperiode; opfordrer 

Udvalget for Andragender til at fastsætte 

nogle klare frister i proceduren for 

andragender med henblik på at nedbringe 

behandlingstiden for andragender i 

Europa-Parlamentet og gøre hele 
proceduren endnu mere gennemsigtig og 
demokratisk; understreger, at der hermed 

kan indføres en fast behandlingstid for 

andragender fra registreringen til den 

endelige afslutning af sagen i Europa-

Parlamentet i lighed med de eksisterende 

frister for arbejdet med 

lovgivningsmæssige og ikke-

lovgivningsmæssige dossierer; mener, at 

disse frister bør ledsages af en 

varslingsmekanisme, som automatisk gør 

medlemmerne opmærksomme på 

andragender, hvor der ikke er sket noget 

eller ikke har været korrespondance i et 

længere tidsrum for at undgå, at ældre 

andragender holdes åbne i årevis uden 

37. opfordrer MEP’erne til at sikre åbenhed 
i udvalgets arbejde og til at gøre hele 
processen endnu mere gennemsigtig og 
demokratisk; minder om, at 
undersøgelsesrejser er et af de centrale 
efterforskningsmæssige instrumenter for 
Udvalget for Andragender til at 
gennemføre effektive besøg og rapportere 
hurtigt tilbage til andragerne og udvalget 
om deres resultater og henstillinger; 



 

AM\1022041DA.doc  PE529.618v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

nogen væsentlig grund; minder om, at 
undersøgelsesrejser er et af de centrale 
efterforskningsmæssige instrumenter for 
Udvalget for Andragender, og at der derfor 
er et presserende behov for en revision af 

de relevante regler, så de nyvalgte 

medlemmer kan gennemføre effektive 
besøg og rapportere hurtigt tilbage til 
andragerne og udvalget om deres resultater 
og henstillinger; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Ændringsforslag  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. glæder sig over tilstedeværelsen af 
berørte medlemsstaters offentlige 
myndigheder samt andre interesserede 
parter ved udvalgets møder; påpeger, at 
Udvalget for Andragender er det eneste 
udvalg, der systematisk skaber en platform, 
hvor borgerne kan give udtryk for deres 
bekymringer direkte til medlemmer af 
Europa-Parlamentet, og som gør det muligt 
for flerpartsdialog mellem EU-
institutionerne, de nationale myndigheder 
og andragerne; foreslår, at Udvalget for 
Andragender og Europa-Parlamentets 

forvaltning for at gøre det lettere at 

afholde møder og reducere 

rejseudgifterne i fremtiden undersøger 

muligheden for, at andragerne eller de 

offentlige myndigheder deltager ved hjælp 

af videokonferencer eller lignende 

faciliteter; 

38. glæder sig over tilstedeværelsen af 
berørte medlemsstaters offentlige 
myndigheder samt andre interesserede 
parter ved udvalgets møder; påpeger, at 
Udvalget for Andragender er det eneste 
udvalg, der systematisk skaber en platform, 
hvor borgerne kan give udtryk for deres 
bekymringer direkte til medlemmer af 
Europa-Parlamentet, og som gør det muligt 
for flerpartsdialog mellem EU-
institutionerne, de nationale myndigheder 
og andragerne; 

Or. en 

 



 

AM\1022041DA.doc  PE529.618v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 
5.3.2014 A7-0131/18 

Ændringsforslag  18 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

for Verts/ALE-Gruppen 
 
Betænkning A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013 
2014/2008(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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 
Udvalget for Andragenders sekretariat får 
flere juridiske eksperter og yderligere 
administrativ bistand; forventer, at 
lanceringen af den nye webportal for 
andragender vil mindske antallet af 
tvivlsomme henvendelser, der til tider 
registreres som andragender; 

Or. en 

 
 

 


