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7.12.2017 A8-0387/14 

Ändringsförslag  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

för PPE-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 behandlas 

med effektivitet och transparens, och alla 

framställare har rätt att få ett svar från 

utskottet för framställningar, med 

fullständig respekt för rätten till god 

förvaltning, som fastställs i artikel 41 i 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och i enlighet 

med det tydligt formulerade 

förvaltningsförfarande för 

framställningar från 2014 som garanterar 

ytterst att medborgarna får ett skriftligt 

svar inom nio månader. 

Or. en 



 

AM\1141535SV.docx  PE614.282v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.12.2017 A8-0387/15 

Ändringsförslag  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ua (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ua. Arbetsgrupperna i utskottet för 

framställningar syftar till att möjliggöra 

en snabb och effektiv behandling av 

framställningar genom att rapportera till 

utskottet om de framsteg som gjorts. 

I detta sammanhang bör 

arbetsgruppernas mandat vara mycket 

tydligt och begränsat när det gäller syften 

och tidsplanering för att inte försena 

utskottets arbete. 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Ändringsförslag  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ab (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AB. Översynen av parlamentets 

arbetsordning (antagen vid 

plenarsessionen i december 2016) 

omfattar också ändringar i, och 

förtydliganden av, 

framställningsförfarandet. 

utgår 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Ändringsförslag  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0387/2017 

Notis Marias 

Arbetet i utskottet för framställningar 2016 

2017/2222(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet beklagar att 

det inte har skett några betydande 

framsteg när det gäller icke-medborgares 

valrättigheter i Estland och Lettland till 

följd av framställning 0747/2016. 

Parlamentet framhåller att eventuella 

onödiga förseningar kan orsaka bristande 

tillit till EU-institutionerna. 

utgår 

Or. en 

 

 


