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Forslag til beslutning 

Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at alle andragender skal 

vurderes og behandles opmærksomt, 

effektivt, hurtigt, gennemsigtigt og 

individuelt under hensyntagen til Udvalget 

for Andragenders medlemmers ret til at 

medvirke; der henviser til, at alle andragere 

har ret til at modtage et svar inden for en 

kort frist, hvori det meddeles, hvorfor 

andragendet er blevet afsluttet, eller hvilke 

foranstaltninger der er truffet med henblik 

på opfølgning, gennemførelse og 

overvågning; der henviser til, at det er 

afgørende at satse på bedre institutionel 

koordinering med institutioner på EU-, 

nationalt og regionalt plan for at kunne 

reagere hurtigt på de problemer, som 

andragender gør opmærksom på; 

O. der henviser til, at alle andragender skal 

vurderes og behandles opmærksomt, 

effektivt, hurtigt, gennemsigtigt og 

individuelt under hensyntagen til Udvalget 

for Andragenders medlemmers ret til at 

medvirke og i overensstemmelse med den 

klare administrative procedure for 

andragender, der blev indført af 

Parlamentets generalsekretær i 2014, som 

dækker hele livscyklussen for et 

andragende i Parlamentet, hvilket i sidste 

instans sikrer, at borgerne modtager 

realistiske resultater i skriftlig form i løbet 

af ni måneder, i stedet for at give dem 

falske forhåbninger ved at lade 

andragenderne være åbne i to eller flere 

år, sådan som det tidligere var tilfældet; 

der henviser til, at alle andragere har ret til 

at modtage et svar inden for en kort frist, 

hvori det meddeles, hvorfor andragendet er 

blevet afsluttet, eller hvilke 

foranstaltninger der er truffet med henblik 

på opfølgning, gennemførelse og 

overvågning; der henviser til, at det er 

afgørende at satse på bedre institutionel 

koordinering med institutioner på EU-, 

nationalt og regionalt plan for at kunne 

reagere hurtigt på de problemer, som 

andragender gør opmærksom på; 

Or. en 
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Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. anerkender det arbejde, der udføres af 

Udvalget for Andragender, som giver EU-

borgere og -indbyggere mulighed for en vis 

inddragelse i forbindelse med forsvar for 

og fremme af deres rettigheder og i 

forbindelse med overvågning af, at EU-

retten anvendes korrekt, da deres 

andragender sikrer, at borgernes 

bekymringer bliver kendt, således at der 

inden for en rimelig frist kan findes 

løsninger på deres berettigede klager; 

gentager, at bedre institutionel 

koordinering med institutioner på EU-, 

nationalt og regionalt plan samt med andre 

organer er afgørende for at kunne reagere 

hurtigt på de problemer, som andragender 

gør opmærksom på; 

1. anerkender det arbejde, der udføres af 

Udvalget for Andragender, som giver EU-

borgere og -indbyggere mulighed for en vis 

inddragelse i forbindelse med forsvar for 

og fremme af deres rettigheder og i 

forbindelse med overvågning af, at EU-

retten anvendes korrekt, da deres 

andragender sikrer, at borgernes 

bekymringer bliver kendt, således at der 

inden for en rimelig frist kan findes 

løsninger på deres berettigede klager; 
understreger betydningen af at efterleve 

Europa-Parlamentets generalsekretærs 

administrative reform fra 2014, ifølge hvilken 

andragender, der opfylder betingelserne for 

behandling, og som kræver drøftelse, skal 

drøftes i udvalget inden for en frist på højst ni 

måneder fra indgivelsen af andragendet; 

gentager, at bedre institutionel 

koordinering med institutioner på EU-, 

nationalt og regionalt plan samt med andre 

organer er afgørende for at kunne reagere 

hurtigt på de problemer, som andragender 

gør opmærksom på; 

Or. en 

 

 


