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6.12.2017 A8-0387/9 

Ændringsforslag  9 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at hvert enkelt 

andragende bør gøres til genstand for en 

omhyggelig vurdering og behandling, og at 

hver enkelt andrager har ret til at modtage 

et svar fra Udvalget for Andragender, som 

fuldstændig tager højde for de rejste 

spørgsmål, under fuld overholdelse af 

retten til god forvaltning som fastlagt i 

artikel 41 i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder; 

M. der henviser til, at hvert enkelt 

andragende bør gøres til genstand for en 

omhyggelig vurdering og behandling, og at 

hver enkelt andrager har ret til at modtage 

et første svar fra Udvalget for 

Andragender, som fuldstændig tager højde 

for de rejste spørgsmål, under fuld 

overholdelse af retten til god forvaltning 

som fastlagt i artikel 41 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder; der henviser til, at der ofte er 

behov for efterfølgende udvekslinger og 

svar som følge af den indledende 

behandling af andragender eller 

samspillet med Kommissionen og de 

nationale myndigheder som yderligere 

opfølgning på at søge løsninger; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Ændringsforslag  10 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning N 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

N. der henviser til, at et andragende 

opfylder betingelserne for behandling, jf. 

artikel 227 i TEUF og forretningsordenens 

artikel 215, såfremt de formelle krav til 

andragender er opfyldt, dvs. at en andrager, 

som er EU-borger eller har bopæl i en 

medlemsstat, kan indgive et andragende 

om forhold, der henhører under områder, 

som EU beskæftiger sig med, og som 

vedrører den pågældende direkte; der 

henviser til, at 459 andragender ikke 

opfyldte betingelserne for behandling, fordi 

de formelle krav ikke var opfyldt;  

N. der henviser til, at et andragende 

opfylder betingelserne for behandling, jf. 

artikel 227 i TEUF og forretningsordenens 

artikel 215, såfremt de formelle krav til 

andragender er opfyldt, dvs. at en andrager, 

som er EU-borger eller har bopæl i en 

medlemsstat, kan indgive et andragende 

om forhold, der henhører under områder, 

som EU beskæftiger sig med, og som 

vedrører den pågældende direkte; der 

henviser til, at det er anerkendt, at disse 

virksomhedsområder strækker sig langt 

ud over en ren og skær sammenlægning 

af EU's enekompetencer; der henviser til, 

at 459 andragender ikke opfyldte 

betingelserne for behandling, fordi de 

formelle krav ikke var opfyldt;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Ændringsforslag  11 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-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. mener, at undersøgelsesrejser er et 

vigtigt prærogativ for Udvalget for 

Andragender, der gør det muligt at 

komme så tæt som muligt på borgerne på 

de steder, hvor deres problemer opstår, og 

at sådanne rejser derfor bør udnyttes til 

deres fulde potentiale inden for udvalget; 

beklager aflysningen af de planlagte 

undersøgelsesrejser og de spildte 

arbejdsdage med forberedelser i 

udvalgssekretariatet, som dette medfører; 

minder om, at sådanne situationer ofte 

har konsekvenser ikke kun i administrativ 

eller budgetmæssig henseende, men også i 

forhold til de fremherskende opfattelser 

hos andragerne, de berørte myndigheder 

og andre borgere, der har været involveret 

i forberedelserne til besøg på stedet; 

mener, at dette kan virke undergravende 

på udvalgets, Parlamentets og EU-

institutionernes image;   foreslår, at 

Udvalget for Andragender bør have mere 

fleksible regler for relevante datoer og 

have mulighed for at træffe ad hoc-

afgørelser i bedre tid, således at udvalgets 

undersøgelsesrejser ikke systematisk 

falder sammen med de eksterne 

delegationers rejser, og således at det 

sikres, at der kan ske en vellykket 

gennemførelse af rejserne med et 

tilstrækkeligt antal deltagende 
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Or. en 
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Ændringsforslag  12 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. understreger, at der bliver indgivet 

andragender om en bred vifte af emner fra 

det indre marked, retlige anliggender, 

energi og transport til grundlæggende 

rettigheder, sundhed, miljøret, handicap og 

dyrevelfærd og de forskellige 

konsekvenser af Brexit for borgerne; 

understreger, at der i 2016 skete en 

stigning på 10 % i antallet af modtagne 

andragender (1 569), og opfordrer EU-

institutionerne til at sikre, at de tjenester, 

der har ansvaret for behandling af 

andragender, navnlig sekretariatet for 

Udvalget for Andragender, har 

tilstrækkeligt personale;  

25. understreger, at der bliver indgivet 

andragender om en bred vifte af emner fra 

det indre marked, retlige anliggender, 

energi og transport til grundlæggende 

rettigheder, sundhed, miljøret, handicap og 

dyrevelfærd og de forskellige 

konsekvenser af Brexit for borgerne; 

understreger, at der i 2016 skete en 

stigning på 10 % i antallet af modtagne 

andragender (1 569), og gentager sin 

opfordring til EU-institutionerne om at 

sikre, at de tjenester, der har ansvaret for 

behandling af andragender, navnlig 

sekretariatet for Udvalget for Andragender, 

har tilstrækkeligt personale for at øge 

udvalgets kapacitet; understreger behovet 

for yderligere rekruttering af erfarne 

tjenestemænd snarest muligt;  

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at der gennemføres tilbundsgående 

analyser af overensstemmelsen mellem 

medlemsstaternes miljøvurderinger og EU-

retten, når det drejer sig om godkendelse af 

infrastrukturprojekter, for hvilke borgerne 

gennem andragender har fremhævet 

alvorlige risici for menneskers sundhed og 

for miljøet;  

26. opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at der gennemføres tilbundsgående 

analyser af overensstemmelsen mellem 

medlemsstaternes miljøvurderinger og EU-

retten, når det drejer sig om godkendelse af 

infrastrukturprojekter, for hvilke borgerne 

gennem andragender har fremhævet 

alvorlige risici for menneskers sundhed og 

for miljøet; understreger vigtigheden af, at 

disse analyser og eventuelle 

følgeforanstaltninger fra Kommissionens 

side bliver gennemført proaktivt på 

forhånd for at undgå uoprettelig 

miljøødelæggelse i overensstemmelse med 

forsigtighedsprincippet;   

Or. en 

 

 


