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5.3.2014 A7-0131/7 

Ändringsförslag  7 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Ha (nytt)  
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ha. Mot bakgrund av den europeiska 
stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk, och i synnerhet rådets 
slutsatser av den 13 juni 2005, bör större 
insatser göras för att vid behov främja 
uppkomsten av administrativa 
överenskommelser mellan de berörda 
medlemsstaterna och parlamentet så att 
EU-medborgarnas rätt att lämna in 
framställningar de facto kan garanteras. 
Parlamentet skulle kunna följa rådets, 
kommissionens och Regionkommitténs 
exempel vad gäller deras bilaterala 
överenskommelser med medlemsstater, 
t.ex. Spanien, i syfte att garantera att 
framställningar besvaras på 
upphovsmannens modersmål, under 
förutsättning att det är ett av de officiella 
språken i det berörda området, på 
medlemsstatens bekostnad. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Ändringsförslag  8 
Margrete Auken 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl K 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. 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. 

K. 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 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Ändringsförslag  9 
Margrete Auken 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl R 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

R. 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 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Ändringsförslag  10 
Margrete Auken 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet är fast beslutet att 

utforma framställningsförfarandet så att det 

blir effektivare och öppnare och mer 

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 allt 
markantare ökningen av det antal 
framställningar som inges varje år behövs 
det omgående utökade mänskliga och 
tekniska resurser inom sekretariatet, för 
att se till att framställningarna hanteras 
på ett smidigt sätt. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Ändringsförslag  11 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet betonar hur 
viktigt det är med proaktiv övervakning 
och att kommissionen vidtar 
förebyggande åtgärder i tid i sådana fall 
där det finns välgrundade bevis för att 
vissa planerade och offentliggjorda 
projekt kan strida mot EU-lagstiftningen. 
Parlamentet oroar sig över att 
kommissionen för närvarande tenderar 
att hindra utredningar av sakfrågan i 
många framställningar av rent 
förfarandemässiga skäl. Parlamentet 
samtycker inte till de återkommande 
förslagen om att avsluta ett flertal 
framställningsärenden, där 
utredningarna inte har lett till gett några 
riktiga resultat, och anser att detta strider 
mot kommissionen 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 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Ändringsförslag  12 
Margrete Auken 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet konstaterar att 

många framställare under 2013 uttryckte 

oro över vad som ses som orättvisor i 

Danmark 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 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 (framför 

allt ärenden som rörde verksamheten hos 

de sociala myndigheterna med ansvar för 

barn- och ungdomsfrågor), Frankrike och 

Storbritannien. 

13. Europaparlamentet konstaterar att 

många framställare under 2013 uttryckte 

oro över vad som ses som orättvisor i olika 
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 

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 (framför 

allt ärenden som rörde verksamheten hos 

de sociala myndigheterna med ansvar för 

barn- och ungdomsfrågor), Frankrike och 

Storbritannien. 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Ändringsförslag  13 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Underrubrik 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Nya utmaningar och förbindelserna med 
andra institutioner 

utgår 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Ändringsförslag  14 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Underrubrik 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Arbetsmetoder utgår 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Ändringsförslag  15 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 36a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 36a. Europaparlamentet anser att 
Europeiska ombudsmannen bör vara 
verkligt oberoende för att kunna 
garantera att medborgarnas rättigheter 
försvaras ordentligt och objektivt. Ett 
sådant oberoende blir tydligare för 
allmänheten om ombudsmannen inte har 
någon uppenbar partianknytning. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Ändringsförslag  16 
Margrete Auken 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 37 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. 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 
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 

37. Europaparlamentet uppmanar 

parlamentsledamöterna i utskottet för 

framställningar att säkerställa öppenhet i 

utskottets arbete och göra hela förfarandet 

ännu öppnare och mer demokratiskt. 

Parlamentet påpekar att 

undersökningsresor är ett av 

framställningsutskottets huvudsakliga i 

syfte att snabbt rapportera tillbaka till 

framställarna och utskottet om resultatet av 

sin undersökning och sina 

rekommendationer. 
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undvika att gamla framställningar ligger 
öppna i åratal utan tungt 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 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Ändringsförslag  17 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
för Verts/ALE-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 38 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. 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 framställarna. 
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. 

38. 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 framställarna. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/18 

Ändringsförslag  18 
Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
för Verts/ALE-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 efterlyser en utökning av 

antalet juridiska experter och den 

administrativa personalen hos 

framställningsutskottets sekretariat. 

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 

 

 


