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13.1.2016 A8-0361/1 

Ändringsförslag  1 

Julia Reda 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

2014/2218(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Under 2014 avslutades 1 887 

framställningar, av vilka 1 070 

framställningar var otillåtliga. Detta 

motsvarar en ökning med nästan 10 

procent jämfört med siffran för 2013, då 

1 723 framställningar avslutades. 

E. Under 2014 avslutades 1 887 

framställningar, av vilka 1 070 

framställningar var otillåtliga. Endast 

29,1 procent av framställningarna 

förklarades tillåtliga och uppföljda medan 

39,4 procent förklarades otillåtliga och 

30,1 procent förklarades tillåtliga och 

direkt avslutade. 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Ändringsförslag  2 

Julia Reda 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

2014/2218(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ka (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ka. De nationella domstolarna är 

huvudansvariga för att se till att EU-

lagstiftningen genomförs på rätt sätt i 

medlemsstaterna. Ett förhandsavgörande 

från Europeiska unionens domstol är här 

ett användbart verktyg för de nationella 

rättssystemen. I några medlemsstater har 

detta förfarande använts bara i liten 

utsträckning eller inte alls. 

Framställningarna möjliggör alternativa 

och oberoende utredningar och kontroller 

av efterlevnaden av EU-lagstiftningen, 

och dessa båda alternativa förfaranden 

bör därför inte utesluta varandra. 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/3 

Ändringsförslag  3 

Julia Reda 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

2014/2218(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Q 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Q. Det är viktigt att verksamheten i 

utskottet för framställningar inte belastas 

med en alltför utdragen hantering av 

otillåtliga eller omotiverade 

framställningar, eftersom detta framför 

allt påverkar tillåtliga och välgrundade 
framställningar. 

Q. Framför allt med tanke på de tillåtliga 

framställningarna är det viktigt att 

verksamheten i utskottet för 

framställningar genomförs grundligt och i 

lojalt samarbete med kommissionen och 

andra relevanta institutioner i varje 

enskilt fall.  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Ändringsförslag  4 

Julia Reda 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

2014/2218(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser sig dessutom 

ha en särskild skyldighet att se till att det 

inte ska dröja omotiverat länge innan 

otillåtliga eller ogrundade framställningar 

förklaras vara otillåtliga eller avslutas. 
Parlamentet betonar behovet av att 

noggrant motivera för framställaren varför 

framställningen är otillåtlig eller avslutas 

eftersom den saknar grund. 

5. Europaparlamentet betonar behovet av 

att noggrant motivera för framställaren 

varför framställningen är otillåtlig eller 

avslutas. 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Ändringsförslag  5 

Julia Reda 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

2014/2218(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar utskottet 

för framställningar och, om så är 

tillämpligt, de parlamentsutskott som har 

ansvar för att ändra parlamentets 

arbetsordning att tydligare strukturera 

skillnaden mellan kriterierna för att 

fastställa om en framställning är en 

välgrundad och reglerna för att bestämma 

dess tillåtlighet och mellan att hålla en 

framställning öppen och avsluta den och att 

även synliggöra denna struktur för 

potentiella framställare. 

6. Europaparlamentet uppmanar utskottet 

för framställningar att tydligare strukturera 

kriterierna för att fastställa tillåtlighet och 

för att hålla en framställning öppen och 

avsluta den och att även synliggöra denna 

struktur för potentiella framställare. 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Ändringsförslag  6 

Julia Reda 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

2014/2218(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att till fullo engagera sig i 

framställningsförfarandet, särskilt genom 

att utföra grundliga undersökningar av de 

hänvisade tillåtliga fallen, och att slutligen 

ge framställarna korrekta och uppdaterade 

skriftliga svar. Parlamentet förväntar sig att 

dessa svar utvecklas vidare i de muntliga 

debatterna om dessa problem vid de 

offentliga sammanträdena i utskottet för 

framställningar. För att öka den 

institutionella trovärdigheten bör 

kommissionen i sådana debatter företrädas 

av en tjänsteman med lämplig tjänstegrad. 

8. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att till fullo engagera sig i 

framställningsförfarandet, särskilt genom 

att utföra grundliga undersökningar av de 

hänvisade tillåtliga fallen, och att slutligen 

ge framställarna korrekta och uppdaterade 

skriftliga svar i god tid. Parlamentet 

förväntar sig att dessa svar utvecklas vidare 

i de muntliga debatterna om dessa problem 

vid de offentliga sammanträdena i utskottet 

för framställningar. För att öka den 

institutionella trovärdigheten bör 

kommissionen i sådana debatter företrädas 

av en tjänsteman med lämplig tjänstegrad. 

Kommissionen bör i sin egenskap av 

fördragens väktare sätta sig in mer i de 

berörda sakfrågorna och ta hänsyn till 

andan i den relevanta EU-lagstiftningen. 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Ändringsförslag  7 

Julia Reda 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

2014/2218(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet betonar hur viktigt 

det är med proaktiv övervakning och att 

kommissionen vidtar förebyggande 

åtgärder i tid i fall där det finns 

välgrundade bevis för att vissa planerade 

och offentliggjorda projekt kan strida mot 

EU-lagstiftningen. Parlamentet oroar sig 

över den aktuella trenden inom 

kommissionen att hindra utredningar av 

sakfrågan i många framställningar genom 

att föreskriva begränsningar av 

förfarandemässiga skäl. Parlamentet 

samtycker inte till de upprepade förslagen 

om att avsluta ett flertal specifika 

framställningsärenden utan att invänta 

resultaten av utredningarna, och anser att 

detta strider mot kommissionens 

grundläggande roll som fördragens väktare. 

De ärenden som framställarna tar upp 

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 

allmänhetens tillgång till handlingar i 

enlighet med Århuskonventionen. 

Europaparlamentet betonar hur viktigt det 

är med proaktiv övervakning och att 

kommissionen vidtar förebyggande 

åtgärder i tid i fall där det finns 

välgrundade bevis för att vissa planerade 

och offentliggjorda projekt kan strida mot 

EU-lagstiftningen. Parlamentet oroar sig 

över den aktuella trenden inom 

kommissionen att hindra utredningar av 

sakfrågan i många framställningar av rent 

förfarandemässiga skäl. Parlamentet 

samtycker inte till de upprepade förslagen 

om att avsluta ett flertal specifika 

framställningsärenden utan att invänta 

resultaten av utredningarna, och anser att 

detta strider mot kommissionens 

grundläggande roll som fördragens väktare. 

De ärenden som framställarna tar upp 

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 

allmänhetens tillgång till handlingar i 

enlighet med Århuskonventionen. 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Ändringsförslag  8 

Julia Reda 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

2014/2218(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet framhåller att 

framställare har uttryckt oro över vad som 

ses som orättvisor i samband med 

administrativa och rättsliga förfaranden 

som rör föräldrar som separerar eller skiljer 

sig och som väcker frågor om vårdnaden 

om små barn samt tvångsadoptioner. I 

ärenden som rör makar av olika 

nationaliteter kan det i vissa medlemsstater 

förekomma diskriminering som innebär att 

man gynnar den förälder som kommer från 

den medlemsstat där förfarandet äger rum 

och missgynnar den förälder som inte 

kommer från den staten, vilket får 

allvarliga och ofta mycket dramatiska 

återverkningar på barnets rättigheter. 

Parlamentet har informerats om fall som 

berör flera medlemsstater (Tyskland (i 

synnerhet ärenden rörande den tyska barn- 

och ungdomsnämnden), Frankrike, 

Nederländerna, Slovakien och Danmark) 

samt Norge, och välkomnar i detta 

hänseende den kommande översynen av 

Bryssel IIa-förordningen under 2016. 

Under 2015 inrättades inom ramen för 

utskottet för framställningar en ny 

arbetsgrupp som fick ansvaret för att ge en 

snabb och sammanhållen lösning på dessa 

problem, och arbetsgruppen har gjort en 

undersökningsresa för att på plats 

undersöka denna typ av klagomål. 

31. Europaparlamentet framhåller att 

framställare har uttryckt oro över vad som 

ses som orättvisor i samband med 

administrativa och rättsliga förfaranden 

som rör föräldrar som separerar eller skiljer 

sig och som väcker frågor om vårdnaden 

om små barn samt tvångsadoptioner. I 

ärenden som rör makar av olika 

nationaliteter kan det i vissa medlemsstater 

förekomma diskriminering som innebär att 

man gynnar den förälder som kommer från 

den medlemsstat där förfarandet äger rum 

och missgynnar den förälder som inte 

kommer från den staten, vilket får 

allvarliga och ofta mycket dramatiska 

återverkningar på barnets rättigheter. 

Parlamentet har informerats om fall som 

berör flera medlemsstater (Tyskland (i 

synnerhet ärenden rörande den tyska barn- 

och ungdomsnämnden), Frankrike, 

Nederländerna, Slovakien och Danmark) 

samt Norge, och välkomnar i detta 

hänseende den kommande översynen av 

Bryssel IIa-förordningen under 2016. 

Under 2015 inrättades inom ramen för 

utskottet för framställningar en ny 

arbetsgrupp som fick ansvaret för att ge en 

snabb och sammanhållen lösning på dessa 

problem, och arbetsgruppen har gjort en 

undersökningsresa till Förenade 

kungariket för att på plats undersöka 



 

AM\1083395SV.doc  PE575.947v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

denna typ av klagomål. 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Ändringsförslag  9 

Julia Reda 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 

2014/2218(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet betonar den 

mångfald av teman som tas upp i 

medborgarnas framställningar, exempelvis 

grundläggande rättigheter, mänskliga 

rättigheter, rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, den inre marknaden, 

miljörätt, anställningsförhållanden, 

migrationspolitik, handelsavtal, 

folkhälsofrågor, barns välbefinnande, 

transporter, djurs rättigheter och 

diskriminering. Utskottet för 

framställningar uppmanas att specialisera 

sig ytterligare genom att nominera interna 

föredragande inom de viktiga 

politikområden som framställarna hänvisar 

till. För att utskottet ska kunna hantera 

detta intensiva och omfattande utbud av 

framställningar måste mer resurser anslås 

till dess sekretariat. 

34. Europaparlamentet betonar den 

mångfald av teman som tas upp i 

medborgarnas framställningar, exempelvis 

grundläggande rättigheter, mänskliga 

rättigheter, rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, den inre marknaden, 

miljörätt, anställningsförhållanden, 

migrationspolitik, handelsavtal, 

folkhälsofrågor, barns välbefinnande, 

transporter, djurs rättigheter och 

diskriminering. Utskottet för 

framställningar uppmanas att specialisera 

sig och ta upp fler parlamentsinitiativ i 

kammaren när det gäller de viktiga 

politikområden som framställarna hänvisar 

till, i nära samarbete med de behöriga 

utskotten. För att utskottet ska kunna 

hantera detta intensiva och omfattande 

utbud av framställningar måste mer 

resurser anslås till dess sekretariat. 

Or. en 

 

 


