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Betænkning A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2014 

2014/2218(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at 1887 andragender, 

hvoraf 1070 ikke opfyldte betingelserne for 

behandling, blev afsluttet i 2014; der 

henviser til, at dette tal svarer til en 

stigning på næsten 10 % i forhold til tallet 

for 2013, hvor der blev afsluttet 1723 

andragender; 

E. der henviser til, at 1887 andragender, 

hvoraf 1070 ikke opfyldte betingelserne for 

behandling, blev afsluttet i 2014; der 

henviser til, at kun 29,1 % af 

andragenderne opfyldte betingelserne for 

behandling og blev fulgt op, at 39,4 % 

ikke opfyldte betingelserne for 

behandling, og at 30,1 % opfyldte 

betingelserne for behandling og blev 

afsluttet direkte;  

Or. en 
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Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2014 

2014/2218(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning K a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ka. der henviser til, at de nationale 

domstole har hovedansvaret for at sikre, 

at EU-lovgivningen gennemføres på 

behørig vis i medlemsstaterne; der i denne 

forbindelse henviser til, at en præjudiciel 

afgørelse fra EU-Domstolen er et nyttigt 

redskab, som står til de nationale 

retssystemers rådighed; der henviser til, at 

denne procedure kun er blevet anvendt i 

ringe grad, om overhovedet, i nogle 

medlemsstater; der henviser til, at 

andragender frembyder en alternativ og 

uafhængig undersøgelsesmulighed og 

mulighed for at kontrollere opfyldelsen af 

EU-lovgivningen, og der henviser til, at 

disse to alternative procedurer derfor ikke 

bør udelukke hinanden gensidigt; 

Or. en 
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Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2014 

2014/2218(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Q 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Q. der henviser til, at det først og fremmest 

er i de andragenders interesse, der opfylder 

betingelserne for behandling, og som er 

velbegrundede, at Udvalget for 

Andragender ikke belastes med at skulle 

bruge urimeligt meget tid på at beskæftige 

sig med andragender, der ikke opfylder 

betingelserne, eller som er grundløse; 

Q. der henviser til, at det først og fremmest 

er i de andragenders interesse, der opfylder 

betingelserne for behandling, at arbejdet i 

Udvalget for Andragender gennemføres 

grundigt og i nøje samarbejde med 

Kommissionen og andre relevante 

institutioner i forbindelse med hver enkelt 

sag; 

Or. en 
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Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2014 

2014/2218(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener desuden, at Parlamentet har en 

særlig forpligtelse til at sørge for, at der 

ikke går urimeligt lang tid, inden det for 

andragender, der ikke opfylder 

betingelserne for behandling, eller som er 

grundløse, fastslås, at de ikke opfylder 

betingelserne, eller de afsluttes; 
understreger i denne forbindelse 

nødvendigheden af, at manglende 

opfyldelse af betingelserne eller afslutning 

af andragender, fordi de er grundløse, 

begrundes behørigt over for andragerne; 

5. understreger nødvendigheden af, at 

manglende opfyldelse af betingelserne eller 

afslutning af andragender begrundes 

behørigt over for andragerne; 

Or. en 
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Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2014 

2014/2218(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer Udvalget for Andragender og 

om fornødent Parlamentets udvalg med 

ansvar for ændring af forretningsordenen 
til klarere at strukturere forskellen mellem 

kriterierne for at fastslå, om et andragende 

er velbegrundet, og reglerne for, hvorvidt 

det opfylder betingelserne for behandling, 

samt forskellen mellem beslutninger om 

ikke at afslutte og beslutningen om at 

afslutte et andragende og til at gøre denne 

struktur synlig også for potentielle 

andragere; 

6. opfordrer Udvalget for Andragender til 

klarere at strukturere kriterierne for at 

fastslå, om et andragende opfylder 

betingelserne for behandling, og 

kriterierne for at holde et andragende 

åbent eller afslutte det og til at gøre denne 

struktur synlig også for potentielle 

andragere; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer Kommissionen til at engagere 

sig fuldt ud i processen med andragender, 

navnlig ved at foretage grundige 

undersøgelser af de modtagne sager, der 

opfylder betingelserne for behandling, og i 

sidste ende at udfærdige nøjagtige og 

ajourførte svar til andragerne på skrift; 

forventer, at disse svar udbygges yderligere 

ved de mundtlige drøftelser om disse 

spørgsmål på de offentlige møder i 

Udvalget for Andragender; mener, at 

Kommissionen med henblik på 

institutionel troværdighed bør være 

repræsenteret ved sådanne drøftelser af en 

tjenestemand af passende rang; 

8. opfordrer Kommissionen til at engagere 

sig fuldt ud i processen med andragender, 

navnlig ved at foretage grundige 

undersøgelser af de modtagne sager, der 

opfylder betingelserne for behandling, og i 

sidste ende at udfærdige nøjagtige og 

ajourførte skriftlige svar til andragerne i 

rette tid; forventer, at disse svar udbygges 

yderligere ved de mundtlige drøftelser om 

disse spørgsmål på de offentlige møder i 

Udvalget for Andragender; mener, at 

Kommissionen med henblik på 

institutionel troværdighed bør være 

repræsenteret ved sådanne drøftelser af en 

tjenestemand af passende rang; mener, at 

Kommissionen som traktaternes vogter 

bør gå mere helhjertet ind i sagernes 

substans og tage hensyn til den egentlige 

ånd i den relevante EU-lovgivning; 

Or. en 
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Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. 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-retten; 

er bekymret over den aktuelle tendens til, 

at Kommissionen er tilbageholdende i 

forbindelse med undersøgelsen af 

substansen af mange andragender og 

opstiller hindringer ud fra 

proceduremæssige begrundelser; er ikke 

enig i de gentagne forslag om at afslutte 

mange sager vedrørende konkrete 

andragender uden at afvente resultater af 

de undersøgelser, der er iværksat af de 

rejste spørgsmål, 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-retten fra 

Kommissionens egen side, f.eks. som i 

forbindelse med offentlig adgang til 

dokumenter i henhold til 

Århuskonventionen; 

10. 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-retten; 

er bekymret over den aktuelle tendens til, 

at Kommissionen er tilbageholdende i 

forbindelse med undersøgelsen af 

substansen af mange andragender ud fra 

rent proceduremæssige begrundelser; er 

ikke enig i de gentagne forslag om at 

afslutte mange sager vedrørende konkrete 

andragender uden at afvente resultater af 

de undersøgelser, der er iværksat af de 

rejste spørgsmål, 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-retten fra 

Kommissionens egen side, f.eks. som i 

forbindelse med offentlig adgang til 

dokumenter i henhold til 

Århuskonventionen; 

Or. en 
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Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. noterer sig, at andragerne har givet 

udtryk for deres betænkeligheder med 

hensyn til de uretfærdigheder, der 

tilsyneladende forekommer under de 

administrative og retslige procedurer i 

forbindelse med forældres separation og 

skilsmisse, hvor spørgsmål vedrørende 

forældremyndigheden over små børn samt 

tvangsadoption bliver rejst; bemærker i 

denne sammenhæng, at der i visse 

medlemsstater, når der er tale om par af 

forskellig nationalitet, er set eksempler på 

mulig forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet til fordel for forælderen fra den 

medlemsstat, hvor proceduren foregår, og 

imod den forælder, der ikke er statsborger i 

dette land, hvilket har alvorlige og ofte 

meget dramatiske konsekvenser for barnets 

rettigheder; understreger, at udvalget har 

fået forelagt sager, som vedrører flere 

medlemsstater (Tyskland (navnlig hvad 

angår det tyske Jugendamts arbejde), 

Frankrig, Nederlandene, Slovakiet, 

Danmark) og Norge, og ser i denne 

forbindelse frem til den kommende 

revision af Bruxelles IIa-forordningen i 

2016; understreger, at der i 2015 blev 

nedsat en ny arbejdsgruppe i Udvalget for 

Andragender med den opgave at sikre en 

hurtig og sammenhængende reaktion på 

disse problemer, og at denne arbejdsgruppe 

31. noterer sig, at andragerne har givet 

udtryk for deres betænkeligheder med 

hensyn til de uretfærdigheder, der 

tilsyneladende forekommer under de 

administrative og retslige procedurer i 

forbindelse med forældres separation og 

skilsmisse, hvor spørgsmål vedrørende 

forældremyndigheden over små børn samt 

tvangsadoption bliver rejst; bemærker i 

denne sammenhæng, at der i visse 

medlemsstater, når der er tale om par af 

forskellig nationalitet, er set eksempler på 

mulig forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet til fordel for forælderen fra den 

medlemsstat, hvor proceduren foregår, og 

imod den forælder, der ikke er statsborger i 

dette land, hvilket har alvorlige og ofte 

meget dramatiske konsekvenser for barnets 

rettigheder; understreger, at udvalget har 

fået forelagt sager, som vedrører flere 

medlemsstater (Tyskland (navnlig hvad 

angår det tyske Jugendamts arbejde), 

Frankrig, Nederlandene, Slovakiet, 

Danmark) og Norge, og ser i denne 

forbindelse frem til den kommende 

revision af Bruxelles IIa-forordningen i 

2016; understreger, at der i 2015 blev 

nedsat en ny arbejdsgruppe i Udvalget for 

Andragender med den opgave at sikre en 

hurtig og sammenhængende reaktion på 

disse problemer, og at denne arbejdsgruppe 
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har foretaget en undersøgelsesrejse for at 

undersøge denne type klager på stedet; 

har foretaget en undersøgelsesrejse til Det 

Forenede Kongerige for at undersøge 

denne type klager på stedet; 

Or. en 
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Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. understreger, at borgernes andragender 

vedrører en bred vifte af temaer som f.eks. 

grundlæggende rettigheder, 

menneskerettigheder, handicappedes 

rettigheder, det indre marked, miljøretlige 

spørgsmål, arbejdsmarkedsforhold, 

migrationspolitik, handelsaftaler, 

folkesundhed, børns velfærd, transport, 

dyrs rettigheder og diskrimination; 

opfordrer Udvalget for Andragender til at 

specialisere sig yderligere ved at udnævne 

interne ordførere for de vigtigste 

politikområder, som andragerne henviser 

til; anmoder om, at der afsættes flere 

ressourcer til sekretariatet med henblik på 

at kunne behandle denne intensive og 

omfattende samling af andragender; 

34. understreger, at borgernes andragender 

vedrører en bred vifte af temaer som f.eks. 

grundlæggende rettigheder, 

menneskerettigheder, handicappedes 

rettigheder, det indre marked, miljøretlige 

spørgsmål, arbejdsmarkedsforhold, 

migrationspolitik, handelsaftaler, 

folkesundhed, børns velfærd, transport, 

dyrs rettigheder og diskrimination; 

opfordrer Udvalget for Andragender til at 

specialisere sig og forelægge 

plenarforsamlingen flere parlamentariske 

initiativer vedrørende de vigtigste 

politikområder, som andragerne henviser 

til, i tæt samarbejde med de kompetente 

udvalg; anmoder om, at der afsættes flere 

ressourcer til sekretariatet med henblik på 

at kunne behandle denne intensive og 

omfattende samling af andragender; 

Or. en 

 

 


