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Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. Alla framställningar måste noggrant, 

effektivt, skyndsamt, öppet och individuellt 

bedömas och hanteras på ett sätt som slår 

vakt om rätten för ledamöterna i utskottet 

för framställningar att medverka. Varje 

framställare måste inom en kort tidsperiod 

ange antingen skälen för att avsluta 

framställningen eller uppföljningen, 

verkställandet och övervakningen av de 

vidtagna åtgärderna. Bättre institutionell 

samordning mellan institutioner på EU-

nivå, nationell nivå och regional nivå är av 

allra största vikt för att man snabbt ska 

kunna lösa de problem som tas upp i 

framställningarna. 

O. Alla framställningar måste noggrant, 

effektivt, skyndsamt, öppet och individuellt 

bedömas och hanteras på ett sätt som slår 

vakt om rätten för ledamöterna i utskottet 

för framställningar att medverka. Det är 

också nödvändigt att tillämpa det tydliga 

administrativa förfarande för 

framställningar som infördes av 

Europaparlamentets 

generalsekreterare 2014. Det förfarandet 

täcker in hela livscykeln för en 

framställning i Europaparlamentet och 

säkerställer i slutändan att medborgarna 

får realistiska, skriftliga resultat inom 

nio månader, i stället för att inge falska 

förhoppningar genom att lämna 

framställningar öppna i två år eller 

längre, vilket var vanligt tidigare. Varje 

framställare måste inom en kort tidsperiod 

ange antingen skälen för att avsluta 

framställningen eller uppföljningen, 

verkställandet och övervakningen av de 

vidtagna åtgärderna. Bättre institutionell 

samordning mellan institutioner på EU-

nivå, nationell nivå och regional nivå är av 

allra största vikt för att man snabbt ska 

kunna lösa de problem som tas upp i 

framställningarna. 

Or. en 
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Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet framhåller att 

utskottet för framställningar måste sträva 

efter att göra det möjligt för EU:s 

medborgare och invånare att i någon mån 

bli delaktiga i arbetet med att försvara och 

främja sina rättigheter och se till att 

unionens regelverk tillämpas på rätt sätt. 

Medborgarna kan nämligen, genom sina 

framställningar, visa vilka frågor som är 

angelägna för dem och få en lösning på 

sina berättigade klagomål inom en rimlig 

tidsperiod. Parlamentet vidhåller att bättre 

institutionell samordning mellan 

institutioner på EU-nivå, nationell nivå och 

regional nivå och med andra organ är av 

allra största vikt för att man snabbt ska 

kunna lösa problem som tagits upp i 

framställningar. 

1. Europaparlamentet framhåller att 

utskottet för framställningar måste sträva 

efter att göra det möjligt för EU:s 

medborgare och invånare att i någon mån 

bli delaktiga i arbetet med att försvara och 

främja sina rättigheter och se till att 

unionens regelverk tillämpas på rätt sätt. 

Medborgarna kan nämligen, genom sina 

framställningar, visa vilka frågor som är 

angelägna för dem och få en lösning på 

sina berättigade klagomål inom en rimlig 

tidsperiod. Parlamentet framhåller hur 

viktigt det är att tillämpa den administrativa 

reform som parlamentets generalsekreterare 

genomförde 2014, enligt vilken 

framställningar som är tillåtliga och behöver 

diskuteras ska tas upp i utskottet senast nio 

månader efter det att framställningen har 

inkommit. Parlamentet vidhåller att bättre 

institutionell samordning mellan 

institutioner på EU-nivå, nationell nivå och 

regional nivå och med andra organ är av 

allra största vikt för att man snabbt ska 

kunna lösa problem som tagits upp i 

framställningar. 

Or. en 

 

 


