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Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 
Vuljanić, Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl D 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Rätten att göra framställningar ökar 

Europaparlamentets lyhördhet för unionens 

medborgare och invånare och ger samtidigt 
människor en öppen, demokratisk och 

transparent mekanism för att, när det är 

rimligt och befogat, få gottgörelse utanför 

domstol för klagomål, i synnerhet om de 

handlar om problem med genomförandet 

av EU:s lagstiftning. Framställningarna ger 

värdefull återkoppling till lagstiftarna och 

de verkställande organen på både EU-nivå 

och nationell nivå. 

D. Rätten att göra framställningar ökar 

Europaparlamentets lyhördhet för unionens 

medborgare och invånare och kan 
samtidigt ge människor en öppen, 
demokratisk och transparent mekanism för 

att, när det är rimligt och befogat, få 

gottgörelse utanför domstol för klagomål, i 

synnerhet om de handlar om problem med 

genomförandet av EU:s lagstiftning. 

Framställningarna ger värdefull 

återkoppling till lagstiftarna och de 

verkställande organen på både EU-nivå och 

nationell nivå. 

Or. en 
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Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 
Vuljanić, Nikolaos Chountis 
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Betänkande A7-0131/2014 
Jarosław Leszek Wałęsa 
Verksamheten i utskottet för framställningar 2013 

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Fa (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Fa. Det lämnas in allt fler framställningar 
om effekterna av de nyliberala 
åstramningsåtgärderna. Åtgärderna har 
förstärkts av den så kallade trojkans 
samförståndsavtal, särskilt som ett led i de 
så kallade nationella reformprogrammen, 
paketet om den ekonomiska styrningen 
och den europeiska planeringsterminen, 
och de kommer att förvärras av 
finanspakten. Åtgärderna bidrar till att 
den sociala och ekonomiska krisen 
fördjupas i flera länder med bräckliga 
ekonomier och därmed till en social 
tillbakagång med omfattande 
konsekvenser för samhället. Denna politik 
leder till sänkta löner för arbetstagarna, 
en nedgång i den inhemska efterfrågan 
och lägre skatteintäkter, nedmontering av 
de sociala skyddssystemen och en drastisk 
minskning av de offentliga 
investeringarna. Som en följd av detta blir 
livet allt svårare för arbetarklassfamiljer 
och särskilt för kvinnor, barn och 
invandrare från dessa samhällsgrupper, 
som är de första att drabbas av ökad 
fattigdom, arbetslöshet, osäkra 
anställningsvillkor och dåligt betalt 
arbete. 

Or. en 
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Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 
Vuljanić, Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet beklagar att den 
åtstramningspolitik som EU ålagt 
medlemsstaterna leder till inskränkningar 
utan motstycke av EU-medborgarnas 
grundläggande rättigheter, särskilt när 
det gäller rätten till livsmedel, hälso- och 
sjukvård, utbildning och bostad. Det är 
nödvändigt att öka medborgarnas 
deltagande i EU:s beslutsprocess. 

Or. en 
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Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 
Vuljanić, Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 8a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet påpekar att 
förverkligandet av rätten till bostad 
påverkar förverkligandet av andra 
grundläggande rättigheter. Parlamentet 
menar att rätten till bostad måste 
förverkligas genom att garantera 
medborgarna och familjerna ett lämpligt 
boende som tillfredsställer deras behov 
och skyddar deras välfärd, privatliv och 
livskvalitet och därigenom bidrar till 
social rättvisa och sammanhållning samt 
motverkar social utestängning och 
fattigdom. Parlamentet efterlyser ett 
omedelbart moratorium för vräkningar i 
EU-länderna och antagande av åtgärder 
som t.ex. lagstiftning om att införa 
datio in solutum-principen (där denna 
inte redan finns) eller utfärdande av 
undantagstillstånd i bostadssektorn när så 
behövs för att garantera rätten till bostad. 

Or. en 
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Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 
Vuljanić, Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 23 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet konstaterar att 

miljöfrågor fortfarande är ett prioriterat 

område för framställarna, vilket visar att 

medlemsstaterna fortfarande inte gör 

tillräckligt på detta område. Parlamentet 

påpekar att många av framställningarna 

handlar om folkhälsa, t.ex. 

avfallshantering, vattensäkerhet, 

kärnsäkerhet och skyddade djur. Många 

framställningar handlar också om nyligen 

inledda och framtida projekt som ökar 

risken för att ovanstående områden ska 

påverkas. Trots att medlemsstaterna strävar 

efter att lösa dessa problem är det tydligt 

att det fortfarande är svårt att finna hållbara 

lösningar. Parlamentet påpekar att läget vid 

Ilvas stålanläggning i Taranto är mycket 

oroväckande på grund av de allvarligt 

försämrade miljöförhållandena och 

hälsotillståndet för lokalbefolkningen. 

Kommissionen uppmanas enträget att 

använda de mekanismer som den förfogar 

över för att i möjligaste mån se till att de 

italienska myndigheterna omedelbart 

tillämpar EU:s miljölagstiftning. 

23. Europaparlamentet konstaterar att 

miljöfrågor fortfarande är ett prioriterat 

område för framställarna, vilket visar att 

medlemsstaterna fortfarande inte gör 

tillräckligt på detta område. Parlamentet 

påpekar att många av framställningarna 

handlar om folkhälsa, t.ex. 

avfallshantering, vattensäkerhet, 

kärnsäkerhet och skyddade djur. Många 

framställningar handlar också om nyligen 

inledda och framtida projekt som rör 
skiffergasutvinning eller 
oljeprospektering och som ökar risken för 
att ovanstående områden ska påverkas. 

Trots att medlemsstaterna strävar efter att 

lösa dessa problem är det tydligt att det 

fortfarande är svårt att finna hållbara 

lösningar. Parlamentet påpekar att läget vid 

Ilvas stålanläggning i Taranto är mycket 

oroväckande på grund av de allvarligt 

försämrade miljöförhållandena och 

hälsotillståndet för lokalbefolkningen. 

Kommissionen uppmanas enträget att 

använda de mekanismer som den förfogar 

över för att i möjligaste mån se till att de 

italienska myndigheterna omedelbart 

tillämpar EU:s miljölagstiftning. 

Or. en 
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Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 
Vuljanić, Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 29 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet beklagar djupt att 

det fortfarande är vanligt att 

unionsmedborgarna upplever problem med 

de offentliga myndigheternas felaktiga 

tillämpning av lagstiftningen om den inre 
marknaden då de utövar sin rätt till fri 
rörlighet. 

29. Europaparlamentet beklagar att det 

fortfarande är vanligt att EU-invånarna 

upplever problem med de offentliga 

myndigheternas felaktiga tillämpning av 

EU-rätten då de utövar sin rätt till fri 
rörlighet. Parlamentet beklagar att 
medborgare från vissa medlemsstater inte 
åtnjuter fullständiga rättigheter i fråga 
om fri rörlighet. Parlamentet 
uppmärksammar att hundratals spanska, 
rumänska, bulgariska och franska 
medborgare har tvingats lämna Belgien 
eftersom denna medlemsstat har beslutat 
att upphäva deras status som lagligen 
bosatta personer. 

Or. en 
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Ändringsförslag  25 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 
Vuljanić, Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2014/2008(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 29a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 29a. Europaparlamentet uttrycker oro 
över de repressiva lagar som vissa 
medlemsstater antar och som kränker de 
grundläggande mötes-, förenings- och 
åsiktsfriheterna, t.ex. Spaniens nya lag 
om medborgarnas säkerhet, som 
innehåller bestämmelser om kraftiga 
böter för personer som deltar i spontana 
protester eller filmar polisen vid 
demonstrationer. 

Or. en 

 

 


