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Forslag til beslutning 

Punkt D 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at retten til at indgive 
andragender gør Europa-Parlamentet mere 
lydhørt over for Unionens borgere og 
indbyggere og samtidig giver folk en åben, 
demokratisk og gennemsigtig mekanisme 
til at opnå en udenretslig løsning på deres 
klager, når det er legitimt og begrundet, 
navnlig når de vedrører problemer med 
gennemførelsen af EU-lovgivningen; der 
henviser til, at andragender giver værdifuld 
feedback til lovgivere og 
forvaltningsorganer både på EU-plan og i 
medlemsstaterne; 

D. der henviser til, at retten til at indgive 
andragender gør Europa-Parlamentet mere 
lydhørt over for Unionens borgere og 
indbyggere og samtidig kan give folk en 
åben, demokratisk og gennemsigtig 
mekanisme til at opnå en udenretslig 
løsning på deres klager, når det er legitimt 
og begrundet, navnlig når de vedrører 
problemer med gennemførelsen af EU-
lovgivningen; der henviser til, at 
andragender giver værdifuld feedback til 
lovgivere og forvaltningsorganer både på 
EU-plan og i medlemsstaterne; 

Or. en 
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Punkt F a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Fa. der henviser til, at der indsendes flere 

og flere andragender, som fordømmer 

resultaterne af de neoliberale 

spareforanstaltninger, der – idet de er 

blevet forstærket af den såkaldte trojkas 

aftalememoranda, navnlig som led i de 

såkaldte nationale reformplaner, pakken 

om økonomisk styring og det europæiske 

semester, og som vil blive forværret af 

finanspagten – medvirker til at uddybe 

den sociale og økonomiske krise i en 

række lande med mere skrøbelige 

økonomier og afstedkommer en social 

tilbagegang med vidtrækkende 

samfundsmæssige konsekvenser; der 

henviser til, at disse politikker fører til en 

reduktion af arbejdstagernes lønninger, et 

fald i den indenlandske efterspørgsel og 

skatteindtægter, afvikling af sociale 

sikringssystemer og en brutal reduktion af 

de offentlige investeringer; der henviser 

til, at tilværelsen som følge heraf bliver 

stadig vanskeligere for arbejderklassens 

familier, og særligt for kvinder, børn og 

indvandrere fra de sociale lag, som især 

rammes af den stigende fattigdom, 

arbejdsløsheden, de usikre arbejdsforhold 

og dårligt betalt arbejde; 

Or. en 
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Punkt 1 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a. beklager, at de sparepolitikker, som 

EU har pålagt medlemsstaterne, fører til 

hidtil usete forringelser af de europæiske 

borgeres grundlæggende rettigheder, 

navnlig af retten til mad, sundhed, 

uddannelse og retten til en bolig; finder 

det presserende at øge borgernes 

deltagelse i EU’s beslutningsprocesser; 

Or. en 
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Punkt 8 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. minder i betragtning af de modtagne 

andragender om, at gennemførelse af 

retten til en bolig indvirker på 

gennemførelsen af andre grundlæggende 

rettigheder;  der henviser til, at retten til 

en bolig bør virkeliggøres ved at give 

borgerne og familierne garanti for 

passende boliger, som tilfredsstiller deres 

behov og sikrer deres trivsel, privatliv og 

livskvalitet og på denne måde bidrager til 

at opnå social retfærdighed og 

samhørighed samt bekæmpe social 

udstødelse og fattigdom; opfordrer til at 

indføre et øjeblikkeligt moratorium for 

udsættelser i EU’s medlemsstater og til at 

vedtage foranstaltninger, såsom regler om 

indførelse af datio in solutum, hvor 

sådanne ikke findes, eller erklære 

undtagelsestilstand i boligsektoren, når 

det er nødvendigt for at sikre retten til en 

bolig; 

Or. en 
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Punkt 23 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. erkender, at miljøspørgsmål fortsat har 
høj prioritet hos andragerne, hvilket 
understreger det faktum, at 
medlemsstaterne stadig ikke opfylder 
kravene på dette område; bemærker, at 
mange af andragenderne fokuserer på 
folkesundhed, f.eks. affaldshåndtering, 
vandsikkerhed, atomenergi og fredede dyr; 
påpeger, at mange andragender drejer sig 
om nye og kommende projekter, der øger 
farerne på de førnævnte områder; minder 
om, at selv om medlemsstaterne bestræber 
sig på at tackle de pågældende situationer, 
er det klart, at det stadig er vanskeligt at 
finde en bæredygtig løsning; gør 
opmærksom på sagen om ILVA-stålværket 
i Taranto, som vækker stor bekymring på 
grund af de alvorlige forringelser for 
miljøet og lokalbefolkningens 
sundhedsmæssige situation; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at benytte 
de mekanismer, den har til rådighed, til så 
vidt muligt at sikre, at de italienske 
myndigheder omgående overholder EU's 
miljølovgivning; 

23. erkender, at miljøspørgsmål fortsat har 
høj prioritet hos andragerne, hvilket 
understreger det faktum, at 
medlemsstaterne stadig ikke opfylder 
kravene på dette område; bemærker, at 
mange af andragenderne fokuserer på 
folkesundhed, f.eks. affaldshåndtering, 
vandsikkerhed, atomenergi og fredede dyr; 
påpeger, at mange andragender drejer sig 
om nye og kommende projekter om 

udvinding af skifergas eller 

olieprospekter, der øger farerne på de 
førnævnte områder; minder om, at selv om 
medlemsstaterne bestræber sig på at tackle 
de pågældende situationer, er det klart, at 
det stadig er vanskeligt at finde en 
bæredygtig løsning; gør opmærksom på 
sagen om ILVA-stålværket i Taranto, som 
vækker stor bekymring på grund af de 
alvorlige forringelser for miljøet og 
lokalbefolkningens sundhedsmæssige 
situation; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at benytte de 
mekanismer, den har til rådighed, til så vidt 
muligt at sikre, at de italienske 
myndigheder omgående overholder EU's 
miljølovgivning; 

Or. en 
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Punkt 29 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. beklager, at de europæiske borgere 
fortsat ofte støder på problemer forårsaget 
af offentlige myndigheders fejlagtige 
anvendelse af lovgivningen om det indre 

marked, når de udøver deres ret til fri 
bevægelighed; 

29. beklager, at de europæiske borgere 
fortsat ofte støder på problemer forårsaget 
af offentlige myndigheders fejlagtige 
anvendelse af EU-lovgivningen, når de 
udøver deres ret til fri bevægelighed; 
beklager det forhold, at borgere fra visse 

EU-medlemsstater ikke nyder fulde 

rettigheder med hensyn til fri 

bevægelighed; henleder 

opmærksomheden på den omstændighed, 

at hundreder af spanske, rumænske, 

bulgarske og franske borgere er blevet 

tvunget til at forlade Belgien, idet denne 

medlemsstat har besluttet at tilbagekalde 

deres opholdstilladelse; 

 

Or. en 
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Punkt 29 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 29a. udtrykker bekymring over, at de 

undertrykkende love, som visse 

medlemsstater vedtager, er i strid med den 

grundlæggende forsamlings-, forenings- 

og ytringsfrihed, såsom Spaniens nye lov 

om borgersikkerhed, som indfører 

kæmpebøder for personer, der deltager i 

spontane protester eller filmer politiet 

under demonstrationer; 

Or. en 

 
 


