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7.12.2017 A8-0387/14 

Ændringsforslag  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

for PPE-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 behandles effektivt og 

gennemsigtigt, og at hver enkelt andrager 

har ret til at modtage et svar fra Udvalget 

for Andragender under fuld overholdelse af 

retten til god forvaltning som fastlagt i 

artikel 41 i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder og i 

overensstemmelse med den klart 

formulerede administrative procedure for 

andragender fra 2014, som i sidste ende 

sikrer, at borgerne modtager et skriftligt 

svar inden for ni måneder; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Ændringsforslag  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning U a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ua. der henviser til, at 

arbejdsgruppernes rolle i Udvalget for 

Andragender er at muliggøre en hurtig og 

effektiv behandling af andragenderne ved 

at aflægge rapport til udvalget om de 

fremskridt, der er gjort; der henviser til, at 

deres mandat i denne forbindelse bør 

være meget klart og begrænset med 

hensyn til målsætninger og frister for ikke 

at forsinke udvalgets arbejde; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Ændringsforslag  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AB. der henviser til, at revisionen af 

Parlamentets forretningsorden (der blev 

vedtaget på plenarforsamlingen i 

december 2016) også medfører ændringer 

i – og en præcisering af – proceduren for 

andragender; 

udgår 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Ændringsforslag  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0387/2017 

Notis Marias 

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

2017/2222(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. beklager, at der ikke er sket 

væsentlige fremskridt i sagen vedrørende 

ikke-statsborgeres valgret i Estland og 

Letland som opfølgning af andragende 

nr. 0747/2016; understreger, at eventuelle 

unødige forsinkelser kan føre til mistillid 

til EU-institutionerne; 

udgår 

Or. en 

 

 


