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6.12.2017 A8-0387/1 

Ændringsforslag  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning J a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ja. der henviser til, at en forøgelse af 

borgernes direkte deltagelse i 

beslutningsprocesserne på EU-plan og en 

forbedring af disse beslutningsprocessers 

kvalitet kun er mulig på grundlag af en 

demokratisk forvaltning, som kan sikre 

fuld gennemsigtighed, effektiv beskyttelse 

af de grundlæggende rettigheder samt 

optagelse på EU's politiske dagsorden af 

de spørgsmål, som borgerne har rejst; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Ændringsforslag  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning X 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

X. der henviser til, at Emily O'Reilly, 

den europæiske ombudsmand, forelagde 

sin årlige beretning for 2015 for Udvalget 

for Andragender på udvalgets møde den 

20. juni 2016, og at den årlige betænkning 

fra Udvalget for Andragender delvis er 

baseret på ombudsmandens årlige 

beretning; 

X. der henviser til, at Emily O'Reilly, 

den europæiske ombudsmand, forelagde 

sin årlige beretning for 2015 for Udvalget 

for Andragender på udvalgets møde den 

20. juni 2016, og at det fremgik af denne 

beretning, at det største antal klager til 

ombudsmanden vedrørte manglen på 

gennemsigtighed og navnlig EU-

institutionernes afslag på at give adgang 

til dokumenter eller oplysninger; der 

henviser til, at ombudsmanden også har 

konstateret problemer, hvor hun har 

besluttet at gribe ind, navnlig hvad angår 

effektiv beskyttelse af de grundlæggende 

rettigheder, gennemsigtighed i 

beslutningsprocessen i EU, 

gennemsigtighed i lobbyvirksomhed og 

etiske spørgsmål vedrørende tidligere EU-

kommissærers opgaver og 

"svingdørstilfælde"; der henviser til, at 

den årlige betænkning fra Udvalget for 

Andragender delvis er baseret på 

ombudsmandens årlige beretning; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Ændringsforslag  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. erindrer om, at andragender sætter 

Parlamentet og de øvrige EU-institutioner 

i stand til at genetablere kontakten til EU-

borgere, som bliver påvirket af 

anvendelsen af EU-retten på forskellige 

administrative niveauer; mener, at 

kapaciteten til at sikre fuld 

gennemsigtighed, direkte inddragelse af 

borgerne, fuld beskyttelse af de 

grundlæggende rettigheder, en klar 

forbedring af EU-institutionernes 

håndtering og løsning af de problemer, 

som borgerne har henledt deres 

opmærksomhed på, såvel som et 

forstærket samarbejde mellem EU-

institutionerne og andre EU-organer på 

den ene side og nationale, regionale og 

lokale myndigheder på den anden side er 

et vigtigt middel til at styrke den 

demokratiske legitimitet og ansvarlighed i 

EU's beslutningsproces; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Ændringsforslag  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. anmoder Kommissionen om at 

fremlægge præcise statistikker om antallet 

af andragender, der har ført til indledning 

af en EU-pilotprocedure eller en 

traktatbrudsprocedure; anmoder endvidere 

om at modtage rapporter om sager, der 

vedrører igangværende sager og/eller 

procedurer og de dokumenter, der er 

udvekslet i løbet af EU-pilotprocedurer og 

traktatbrudsprocedurer, når disse 

procedurer er afsluttet under anvendelse af 

retspraksis fra Den Europæiske Unions 

Domstol, med henblik på at fremme en 

struktureret dialog og reducere tidsrammen 

for bilæggelse af tvister; opfordrer 

Kommissionen til at drøfte disse rapporter 

med Udvalget for Andragender proaktivt 

under inddragelse af den næstformand, der 

har ansvaret for anvendelse og forenkling 

af lovgivning; 

14. anmoder Kommissionen om at 

fremlægge præcise oplysninger om 

andragender, der har ført til indledning af 

en EU-pilotprocedure eller en 

traktatbrudsprocedure; opfordrer 

Kommissionen til at garantere 

fuldstændig og rettidig adgang til 

dokumenter om igangværende EU-

pilotprocedurer og 

traktatbrudsprocedurer for at sikre det 

højeste beskyttelsesniveau for borgernes 

demokratiske rettigheder; anmoder 

endvidere om at modtage de dokumenter, 

der er udvekslet i løbet af EU-

pilotprocedurer og traktatbrudsprocedurer, 

når disse procedurer er afsluttet under 

anvendelse af retspraksis fra Den 

Europæiske Unions Domstol, med henblik 

på at fremme en struktureret dialog og 

reducere tidsrammen for bilæggelse af 

tvister; opfordrer Kommissionen til at 

drøfte disse dokumenter og sådanne 

oplysninger med Udvalget for 

Andragender proaktivt under inddragelse 

af den næstformand, der har ansvaret for 

anvendelse og forenkling af lovgivning; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Ændringsforslag  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. henviser til, at udvalget støtter det 

europæiske borgerinitiativ; bemærker, at 

Kommissionen har stillet forslag om en 

revision af forordningen med henblik på at 

bevare dens relevans som et redskab til 

demokratisk deltagelse; beklager, at 

Kommissionen ikke på behørig vis har 

taget hensyn til det arbejde, der for nylig er 

gjort i forbindelse med en ikke-

lovgivningsmæssig beslutning om det 

europæiske borgerinitiativ, herunder 

navnlig udtalelsen fra Udvalget for 

Andragender, og at Kommissionen dermed 

heller ikke fuldt ud har respekteret den 

interinstitutionelle aftale; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at tage 

hensyn til udtalelsen fra Udvalget for 

Andragender under den kommende 

lovgivningsprocedure for at opnå en 

fuldstændig og effektiv inddragelse af EU-

borgerne i EU's beslutningsproces via det 

europæiske borgerinitiativ; 

22. henviser til, at udvalget støtter det 

europæiske borgerinitiativ; bemærker, at 

Kommissionen har stillet forslag om en 

revision af forordningen; mener, at der for 

at øge det europæiske borgerinitiativs 

betydning som et redskab til demokratisk 

deltagelse bør vedtages alle nødvendige 

foranstaltninger for at sikre 

fremlæggelsen af forslag til retsakt som 

opfølgning af vellykkede europæiske 

borgerinitiativer; beklager, at 

Kommissionen ikke på behørig vis har 

taget hensyn til det arbejde, der for nylig er 

gjort i forbindelse med en ikke-

lovgivningsmæssig beslutning om det 

europæiske borgerinitiativ, og at 

Kommissionen dermed heller ikke fuldt ud 

har respekteret den interinstitutionelle 

aftale; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at tage hensyn til det 

væsentlige bidrag fra Udvalget for 

Andragender i sine fremtidige aktiviteter 

for at opnå en fuldstændig og effektiv 

inddragelse af EU-borgerne i EU's 

beslutningsproces via det europæiske 

borgerinitiativ; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387./6 

Ændringsforslag  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 22a. beklager, at Kommissionen ikke 

har udøvet sine kontrolbeføjelser på en 

konsekvent måde for at forhindre 

markedsføring på det indre marked af 

forurenende biler med dieselmotorer, der i 

høj grad bidrager til emission af NO2 i 

atmosfæren ud over grænseværdierne, og 

som ikke overholder EU-reglerne om 

typegodkendelse og emissioner fra 

personbiler og lette erhvervskøretøjer; 

minder om, at dette aspekt udgør en 

væsentlig del af bekymringerne hos de 

borgere, som har udøvet retten til at 

indgive andragender for at kræve en 

effektiv beskyttelse af menneskers 

sundhed, miljøet og 

forbrugerrettighederne; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Ændringsforslag  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 22b. understreger, at fuld 

gennemsigtighed og borgernes fulde 

adgang til EU-institutionernes 

dokumenter bør være reglen for at sikre 

den højeste grad af beskyttelse af 

borgernes demokratiske rettigheder; 

mener, at der straks bør foreslås en 

ændring af forordning (EF) nr. 

1049/2001 i dette øjemed; 

Or. en 

 

 


