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6.12.2017 A8-0387/9 

Ändringsförslag  9 

Margrete Auken 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl M 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

M. Alla framställningar bör bedömas 

och behandlas noga, och alla framställare 

har rätt att få ett svar från utskottet för 

framställningar som till fullo beaktar de 

frågor som tas upp, med fullständig respekt 

för rätten till god förvaltning, som fastställs 

i artikel 41 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna. 

M. Alla framställningar bör bedömas 

och behandlas noga, och alla framställare 

har rätt att få ett första svar från utskottet 

för framställningar som till fullo beaktar de 

frågor som tas upp, med fullständig respekt 

för rätten till god förvaltning, som fastställs 

i artikel 41 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna. Ofta 

behövs en skriftväxling med frågor och 

svar efter den inledande behandlingen av 

framställningarna eller samverkan med 

kommissionen och nationella 

myndigheter som en ytterligare 

uppföljning för att hitta lösningar. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Ändringsförslag  10 

Margrete Auken 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl N 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

N. Enligt kriterierna för 

framställningars tillåtlighet, vilka anges i 

artikel 227 i EUF-fördraget och artikel 215 

i parlamentets arbetsordning, ska 

framställningar uppfylla de formella 

villkoren för tillåtlighet, nämligen att 

framställaren, som ska vara en 

unionsmedborgare eller person bosatt i EU, 

berörs av en fråga som hör till Europeiska 

unionens verksamhetsområde. 459 

framställningar förklarades otillåtliga, 

eftersom de inte uppfyllde de formella 

kraven.  

N. Enligt kriterierna för 

framställningars tillåtlighet, vilka anges i 

artikel 227 i EUF-fördraget och artikel 215 

i parlamentets arbetsordning, ska 

framställningar uppfylla de formella 

villkoren för tillåtlighet, nämligen att 

framställaren, som ska vara en 

unionsmedborgare eller person bosatt i EU, 

berörs av en fråga som hör till Europeiska 

unionens verksamhetsområde. Det är 

underförstått att dessa 

verksamhetsområden går utöver EU:s 

samlade exklusiva befogenheter. 459 

framställningar förklarades otillåtliga, 

eftersom de inte uppfyllde de formella 

kraven.  

Or. en 



 

AM\1141433SV.docx  PE614.282v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.12.2017 A8-0387/11 

Ändringsförslag  11 

Margrete Auken 

för Verts/ALE-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 anser att 

undersökningsresor är ett viktigt 

privilegium för utskottet för 

framställningar som gör det möjligt för 

utskottet att komma så nära medborgarna 

som möjligt på de platser där deras 

problem uppstår, och därför bör den fulla 

potentialen hos sådana resor utnyttjas till 

fullo inom utskottet. Parlamentet beklagar 

att inplanerade undersökningsresor har 

ställts in och beklagar de förlorade dagar 

av förberedande arbete från 

utskottssekretariatets sida som detta 

innebär. Parlamentet påminner om att 

sådana situationer ofta inte bara har 

administrativa och budgetära 

konsekvenser till följd av uppkomna 

kostnader som omfattar skattebetalarnas 

pengar, utan också i fråga om 

uppfattningar hos framställare, de 

berörda myndigheterna och andra 

medborgare som har deltagit i 

förberedelserna inför besöken på plats. 

Parlamentet anser att detta skadar bilden 

av utskottet, parlamentet och EU-

institutionerna som helhet. Utskottet för 

framställningar bör få mer flexibla regler 

i fråga om relevanta datum och ges 

möjlighet att fatta ad hoc-beslut i god tid, 

så att dess undersökningsresor 

systematiskt inte står i strid med de 
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externa delegationernas resor och så att 

man kan säkerställa ett framgångsrikt 

genomförande av dessa resor med det 

tillräckliga antal ledamöter som krävs.  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Ändringsförslag  12 

Margrete Auken 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet betonar den 

mångfald av ämnen som tas upp i de 

ingivna framställningarna och som rör allt 

från den inre marknaden, rättsliga frågor, 

energi och transport till grundläggande 

rättigheter, hälsa, miljörätt, funktionshinder 

och djurhälsa samt de olika följder som 

brexit får för allmänheten. Parlamentet 

understryker att antalet framställningar 

som mottogs under 2016 (1 569) ökade 

med 10 procent, och begär att EU-

institutionerna på lämpligt sätt tillsätter 

personal till de tjänsteenheter som hanterar 

framställningar, särskilt sekretariatet för 

utskottet för framställningar.  

25. Europaparlamentet betonar den 

mångfald av ämnen som tas upp i de 

ingivna framställningarna och som rör allt 

från den inre marknaden, rättsliga frågor, 

energi och transport till grundläggande 

rättigheter, hälsa, miljörätt, funktionshinder 

och djurhälsa samt de olika följder som 

brexit får för allmänheten. Parlamentet 

understryker att antalet framställningar 

som mottogs under 2016 (1 569) ökade 

med 10 procent, och uppmanar återigen 

att EU-institutionerna på lämpligt sätt 

tillsätter personal till de tjänsteenheter som 

hanterar framställningar, särskilt 

sekretariatet för utskottet för 

framställningar, så att utskottets 

arbetskapacitet förstärks. Parlamentet 

betonar behovet av att ytterligare 

rekrytera erfarna tjänstemän utan 

dröjsmål.  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/13 

Ändringsförslag  13 

Margrete Auken 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att garantera en 

uttömmande analys av överensstämmelsen 

med EU-lagstiftningen för de 

miljöbedömningar som genomförts av 

medlemsstaterna om tillstånd att 

genomföra infrastrukturprojekt för vilka 

medborgarna via framställningar har 

betonat de allvarliga riskerna för 

människors hälsa och för miljön.  

26. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att garantera en 

uttömmande analys av överensstämmelsen 

med EU-lagstiftningen för de 

miljöbedömningar som genomförts av 

medlemsstaterna om tillstånd att 

genomföra infrastrukturprojekt för vilka 

medborgarna via framställningar har 

betonat de allvarliga riskerna för 

människors hälsa och för miljön. 

Parlamentet framhåller vikten av dessa 

analyser och eventuella dithörande 

åtgärder från kommissionens sida som 

utförs proaktivt och på förhand i syfte att 

förebygga irreversibla skador på miljön, i 

enlighet med försiktighetsprincipen.  

Or. en 

 

 


