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6.12.2017 A8-0387/1 

Ändringsförslag  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ja (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ja. Att öka medborgarnas direkta 

deltagande i beslutsfattandet på EU-nivå 

och förbättra kvaliteten på detta 

beslutsfattande är möjligt endast om det 

finns ett demokratiskt styre som kan 

garantera full insyn, effektivt skydd av de 

grundläggande rättigheterna och 

beaktande av medborgarnas åsikter i 

EU:s politiska agenda. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Ändringsförslag  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl X 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

X. Europeiska ombudsmannen, 

Emily O’Reilly, lade fram sin årsrapport 

för 2015 för utskottet för framställningar 

vid dess sammanträde den 20 juni 2016, 

och årsrapporten från utskottet för 

framställningar är delvis baserad på 

ombudsmannens årsrapport. 

X. Europeiska ombudsmannen, 

Emily O’Reilly, lade fram sin årsrapport 

för 2015 för utskottet för framställningar 

vid dess sammanträde den 20 juni 2016 i 

vilken det framkom att det största antalet 

anmälningar som ombudsmannen tagit 

emot handlade om bristande insyn, och 

särskilt EU-institutionernas vägran att 

bevilja tillgång till handlingar och 

information. Ombudsmannen har även 

uppmärksammat problem som hon har 

för avsikt att ta itu med, särskilt när det 

gäller att säkerställa ett effektivt skydd av 

de grundläggande rättigheterna, insyn i 

EU:s beslutsprocesser, öppenhet i 

lobbyverksamheten samt etiska frågor 

som rör f.d. kommissionsledamöters 

anställningar efter sin mandattid och 

fallen av ”svängdörrsmetoder”. 

Årsrapporten från utskottet för 

framställningar är delvis baserad på 

ombudsmannens årsrapport. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Ändringsförslag  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet påminner om 

att framställningarna gör det möjligt för 

parlamentet och andra EU-institutioner 

att återknyta kontakten med 

unionsmedborgare som berörs av 

tillämpningen av EU-lagstiftningen på 

olika förvaltningsnivåer. Parlamentet 

anser att möjligheten att säkerställa full 

insyn, medborgarnas direkta medverkan, 

fullständigt skydd för de grundläggande 

rättigheterna, en tydlig förbättring av 

EU-institutionernas svar för att ta itu med 

och lösa de problem som medborgarna 

har uppmärksammat dem på samt ett 

förstärkt samarbete mellan å ena sidan 

EU-institutioner och andra EU-organ och 

å andra sidan nationella, regionala och 

lokala myndigheter i hög grad kan bidra 

till att stärka den demokratiska 

legitimiteten och ansvarsutkrävandet i 

EU:s beslutsprocess. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Ändringsförslag  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lämna exakt statistik 

över antalet framställningar som ledde till 

att ett EU Pilot-förfarande eller ett 

överträdelseförfarande inleddes. 

Parlamentet begär vidare att få rapporter 

om fall som rör pågående förfaranden 
och/eller förfaranden och de handlingar 

som utbytts under EU Pilot-förfaranden 

och överträdelseförfaranden när dessa har 

avslutats med tillämpning av rättspraxis vid 

Europeiska unionens domstol, i syfte att 

underlätta en strukturerad dialog och 

minska den tid det tar att lösa tvister. 

Kommissionen uppmanas vidare att 

diskutera dessa rapporter med utskottet för 

framställningar och att på ett proaktivt sätt 

involvera den vice talman som ansvarar för 

tillämpning och förenkling av 

lagstiftningen. 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lämna tydlig 

information om antalet framställningar 

som ledde till att ett EU Pilot-förfarande 

eller ett överträdelseförfarande inleddes. 

Kommissionen uppmanas att i rätt tid 

garantera fullständig tillgång till 

handlingar om pågående EU Pilot- och 

överträdelseförfaranden, i syfte att 

säkerställa högsta tänkbara skyddsnivå 

för medborgarnas demokratiska 

rättigheter. Parlamentet begär vidare att få 

de handlingar som utbytts under EU Pilot-

förfaranden och överträdelseförfaranden 

när dessa har avslutats med tillämpning av 

rättspraxis vid Europeiska unionens 

domstol, i syfte att underlätta en 

strukturerad dialog och minska den tid det 

tar att lösa tvister. Kommissionen 

uppmanas vidare att diskutera dessa 

handlingar, och sådan information, med 

utskottet för framställningar och att på ett 

proaktivt sätt involvera den vice talman 

som ansvarar för tillämpning och 

förenkling av lagstiftningen. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Ändringsförslag  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet framhåller 

utskottets stöd för det europeiska 

medborgarinitiativet. Parlamentet noterar 

kommissionens förslag till översyn av 

förordningen i syfte att öka 

medborgarinitiativets betydelse som ett 

verktyg för demokratiskt deltagande. 

Parlamentet beklagar att kommissionen 

misslyckades med att ta vederbörlig hänsyn 

till den senaste tidens arbete om en icke-

lagstiftningsresolution om det europeiska 

medborgarinitiativet, i synnerhet yttrandet 

från utskottet för framställningar, och att 

den därmed också  misslyckats med att 

respektera det interinstitutionella avtalet 

fullt ut. Kommissionen uppmanas 

eftertryckligen att ta hänsyn till yttrandet 

från utskottet för framställningar under det 

kommande lagstiftningsförfarandet, för 

att uppnå ett fullständigt och effektivt 

deltagande av unionsmedborgarna i 

EU:s beslutsfattande genom det europeiska 

medborgarinitiativet. 

22. Europaparlamentet framhåller 

utskottets stöd för det europeiska 

medborgarinitiativet. Parlamentet noterar 

kommissionens förslag till översyn av 

förordningen. Parlamentet anser att man 

för att öka medborgarinitiativets betydelse 

som ett verktyg för demokratiskt 

deltagande bör vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att förslag till 

rättsakter läggs fram till följd av 

framgångsrika europeiska 

medborgarinitiativ. Parlamentet beklagar 

att kommissionen misslyckades med att ta 

vederbörlig hänsyn till den senaste tidens 

arbete om en icke-lagstiftningsresolution 

om det europeiska medborgarinitiativet, 

och att den därmed också misslyckats med 

att respektera det interinstitutionella avtalet 

fullt ut. Kommissionen uppmanas 

eftertryckligen att ta hänsyn till det 

väsentliga bidrag som utskottet för 

framställningar ger i dess framtida 

verksamhet, i syfte att uppnå ett 

fullständigt och effektivt deltagande av 

unionsmedborgarna i EU:s beslutsfattande 

genom det europeiska medborgarinitiativet. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/6 

Ändringsförslag  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 22a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen inte har utövat sina 

kontrollbefogenheter med beslutsamhet 

för att förhindra utsläppandet på den inre 

marknaden av förorenande dieselbilar, 

som avsevärt bidrar till utsläpp i 

atmosfären av kvävedioxid utöver dessa 

gränsvärden och inte uppfyller 

EU:s regler om typgodkännande och 

utsläpp från personbilar och lätta 

nyttofordon. Parlamentet påpekar att 

denna aspekt utgör en integrerad del av 

farhågorna för medborgare som har 

utnyttjat rätten att inge framställningar 

för att kräva ett effektivt skydd av 

människors hälsa, miljön och 

konsumenternas rättigheter. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Ändringsförslag  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 22b. Europaparlamentet betonar att 

grundregeln bör vara att det ska finnas 

fullständig öppenhet och att allmänheten 

ska ha full tillgång till 

EU-institutionernas handlingar, i syfte att 

säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för 

medborgarnas demokratiska rättigheter. 

Parlamentet anser att en ändring av 

förordning (EG) nr 1049/2001 i detta 

hänseende bör läggas fram i tid. 

Or. en 

 

 


