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6.2.2019 A8-0024/12

Ændringsforslag 12
Miroslavs Mitrofanovs
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at der i 2018 blev 
foretaget fire undersøgelsesrejser, jf. artikel 
216a i Parlamentets forretningsorden: til 
Lausitz (Tyskland) vedrørende den 
indvirkning, som brunkulminedrift har på 
den lokale befolkning, navnlig det sorbiske 
samfund, og på forureningen af floden 
Spree og de tilstødende vandområder, til 
Famagusta (Cypern) vedrørende 
tilbagelevering af det lukkede område af 
den besatte by Famagusta til de oprindelige 
beboere, til Doñana (Spanien) vedrørende 
miljøsituationen og de eventuelt forringede 
forhold i det beskyttede område i 
nationalparken Doñana og til Valledora 
(Italien) vedrørende miljøskader på grund 
af deponeringsanlæg og stenbrud; 

J. der henviser til, at der i 2018 blev 
foretaget fire undersøgelsesrejser, jf. artikel 
216a i Parlamentets forretningsorden: til 
Lausitz (Tyskland) vedrørende den 
indvirkning, som brunkulminedrift har på 
den lokale befolkning, navnlig det sorbiske 
samfund, og på forureningen af floden 
Spree og de tilstødende vandområder, til 
Famagusta (Cypern) vedrørende 
tilbagelevering af det lukkede område af 
den besatte by Famagusta til de oprindelige 
beboere, til Doñana (Spanien) vedrørende 
miljøsituationen og de eventuelt forringede 
forhold i det beskyttede område i 
nationalparken Doñana på grund af et 
gaslagringsprojekt og overudnyttelsen af 
grundvandsressourcerne og til Valledora 
(Italien) vedrørende miljøskader på grund 
af deponeringsanlæg og stenbrud;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/13

Ændringsforslag 13
Miroslavs Mitrofanovs
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning P

Forslag til beslutning Ændringsforslag

P. der henviser til, at der er blevet 
gennemført en række tekniske forbedringer 
med henblik på at gøre webportalen for 
andragender mere brugervenlig og lettere 
tilgængelig for borgerne, f.eks. er 
søgefunktionen blevet udviklet yderligere, 
således at antallet af viste resultater er 
blevet øget, og det er blevet muligt for 
brugerne at finde andragender ved hjælp af 
fremhævede nøgleord i andragendets titel 
og resumé, og der er blevet indført mere 
specifikke notifikationer til brugerne på 
deres eget sprog; der henviser til, at der fra 
anden halvdel af 2018 blev stillet 
statistikker vedrørende portalen til 
rådighed, som giver nyttige oplysninger 
om webstedstrafik og brugeradfærd; der 
henviser til, at de tekniske forbedringer er 
fortsat med indsættelsen et nyt afsnit med 
de oftest stillede spørgsmål og andre 
forbedringer af administrationsmodulet; 
der henviser til, at et stort antal individuelle 
anmodninger om teknisk bistand er blevet 
behandlet tilfredsstillende; 

P. der henviser til, at der er blevet 
gennemført en række tekniske forbedringer 
med henblik på at gøre webportalen for 
andragender mere brugervenlig og lettere 
tilgængelig for borgerne, f.eks. er 
søgefunktionen blevet udviklet yderligere, 
således at antallet af viste resultater er 
blevet øget, og det er blevet muligt for 
brugerne at finde andragender ved hjælp af 
fremhævede nøgleord i andragendets titel 
og resumé, og der er blevet indført mere 
specifikke notifikationer til brugerne på 
deres eget sprog; der henviser til, at der fra 
anden halvdel af 2018 blev stillet 
statistikker vedrørende portalen til 
rådighed, som giver nyttige oplysninger 
om webstedstrafik og brugeradfærd; der 
henviser til, at de tekniske forbedringer er 
fortsat med indsættelsen et nyt afsnit med 
de oftest stillede spørgsmål og andre 
forbedringer af administrationsmodulet; 
der henviser til, at et stort antal individuelle 
anmodninger om teknisk bistand er blevet 
behandlet tilfredsstillende; der henviser til, 
at visse elementer, som vil gøre portalen 
mere interaktiv og en kilde til information 
i realtid for både andragere og personer, 
der støtter andragender, endnu ikke er 
gennemført fuldt ud;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/14

Ændringsforslag 14
Miroslavs Mitrofanovs
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. gentager, at der er behov for en 
fortløbende offentlig debat om Unionens 
virksomhedsområde, dens begrænsninger 
og fremtid med henblik på at sikre, at 
borgerne er velinformerede om de 
niveauer, hvorpå der træffes afgørelser, og 
forhindre det "skyd skylden på Bruxelles"-
fænomen, der anvendes af visse 
uansvarlige medlemsstater; opfordrer til en 
mere intensiv og struktureret halvårlig 
dialog mellem Udvalget for Andragender 
og medlemmer af udvalg for andragender i 
de nationale parlamenter vedrørende 
andragender om alvorlige problemer for 
europæiske borgere, hvilket vil tilskynde til 
en reel debat mellem medlemmer af 
Europa-Parlamentet og nationale 
parlamentsmedlemmer med fokus på 
andragender, som yderligere vil øge 
bevidstheden om EU's politikker og 
klarheden om EU's og medlemsstaternes 
kompetencer; 

4. gentager, at der er behov for en 
fortløbende offentlig debat om Unionens 
fremtid, og at der er behov for at sikre, at 
borgerne er velinformerede om de 
niveauer, hvorpå der træffes afgørelser, og 
forhindre det "skyd skylden på Bruxelles"-
fænomen, der anvendes af visse 
uansvarlige medlemsstater; opfordrer til en 
mere intensiv og struktureret regelmæssig 
dialog mellem Udvalget for Andragender 
og medlemmer af udvalg for andragender i 
de nationale parlamenter vedrørende 
andragender om alvorlige problemer for 
europæiske borgere, hvilket vil tilskynde til 
en reel debat mellem medlemmer af 
Europa-Parlamentet og nationale 
parlamentsmedlemmer med fokus på 
andragender, som yderligere vil øge 
bevidstheden om EU's politikker og 
klarheden om EU's og medlemsstaternes 
kompetencer;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/15

Ændringsforslag 15
Miroslavs Mitrofanovs
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. bekræfter, at der er behov for at 
styrke den politiske og tekniske dialog med 
de relevante udvalg i de nationale 
parlamenter; glæder sig over, at den tyske 
Forbundsdags udvalg for andragender 
deltog i udvalgsmødet den 9. oktober 2018 
for at rejse spørgsmål af fælles interesse og 
drøfte relevante andragender; fremhæver 
det interparlamentariske udvalgsmøde med 
de nationale parlamenter den 27. november 
2018, som blev afholdt sammen med 
Retsudvalget og i samarbejde med det 
europæiske netværk af ombudsmænd, og 
som behandlede spørgsmålet om 
gennemførelsen og anvendelsen af EU-
retten;

10. bekræfter, at der er behov for at 
styrke den politiske og tekniske dialog med 
de relevante udvalg i de nationale 
parlamenter; glæder sig over, at den tyske 
Forbundsdags udvalg for andragender 
deltog i udvalgsmødet den 9. oktober 2018 
for at rejse spørgsmål af fælles interesse og 
drøfte relevante andragender; fremhæver 
det interparlamentariske udvalgsmøde med 
de nationale parlamenter den 27. november 
2018, som blev afholdt sammen med 
Retsudvalget og i samarbejde med det 
europæiske netværk af ombudsmænd, og 
som behandlede spørgsmålet om 
gennemførelsen og anvendelsen af EU-
retten og især andragenders betydning for 
parlamenter i denne henseende;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/16

Ændringsforslag 16
Miroslavs Mitrofanovs
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er overbevist om, at sekretariatet 
for Udvalget for Andragender behandler 
andragender effektivt og med stor omhu i 
overensstemmelse med udvalgets 
retningslinjer og arbejdsgangen for 
andragender i Parlamentets 
administration; opfordrer til yderligere 
innovationer i behandlingen af 
andragender, idet der gøres status over den 
seneste teknologiske udvikling med 
henblik på at gøre hele processen klarere 
og mere gennemsigtig for de europæiske 
borgere;

21. er overbevist om, at Sekretariatet 
for Udvalget for Andragender behandler 
andragender i overensstemmelse med 
udvalgets retningslinjer; opfordrer til, at 
der afsættes flere menneskelige 
ressourcer til opgaven med henblik på at 
sikre den bedst mulige service i 
behandlingen af andragender sammen med 
yderligere innovationer, idet der gøres 
status over den seneste teknologiske 
udvikling med henblik på at gøre hele 
processen klarere og mere gennemsigtig 
for de europæiske borgere og indbyggere;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Ændringsforslag 17
Miroslavs Mitrofanovs
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. understreger den betydning, som 
webportalen for andragender har for den 
generelt gnidningsløse og effektive 
behandling af andragender; påpeger, at en 
af prioriteringerne for den næste periode 
er at forbedre kommunikationen med 
andragerne gennem deres konti for at lette 
den administrative byrde og fremskynde 
behandlingstiden for andragender; 
gentager, at det er nødvendigt at fortsætte 
den tekniske udvikling af portalen, bringe 
den i overensstemmelse med Parlamentets 
webstedsstandarder og øge dens synlighed 
på både Parlamentets platform og blandt 
borgerne; understreger, at der skal gøres en 
fortsat indsats for at gøre portalen mere 
tilgængelig for brugerne, navnlig for 
personer med handicap;

22. understreger den betydning, som 
webportalen for andragender har for den 
generelt gnidningsløse og gennemsigtige 
behandling af andragender; påpeger, at en 
af de umiddelbare prioriteringer er at 
forbedre kommunikationen med 
andragerne og de personer, der støtter 
andragender, gennem deres konti for at 
lette den administrative byrde og 
fremskynde behandlingstiden for 
andragender; gentager, at det er nødvendigt 
at fortsætte den tekniske udvikling af 
portalen, bringe den i overensstemmelse 
med Parlamentets webstedsstandarder og 
øge dens synlighed på både Parlamentets 
platform og blandt borgerne; understreger, 
at der skal gøres en fortsat indsats for at 
gøre portalen mere tilgængelig for 
brugerne, navnlig for personer med 
handicap;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Ændringsforslag 18
Miroslavs Mitrofanovs
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 2a. minder om, at det for størstedelen 
af personer med bopæl i EU er 
indlysende, at indgivelse af andragender 
til Parlamentet enten er den eneste eller 
den nemmeste måde at kommunikere 
direkte med EU-institutionerne på; 
mener, at proceduren for andragender 
tjener som et effektivt middel til at bevare 
de praktiske og følelsesmæssige bånd 
mellem EU-institutionerne og borgerne 
og som et instrument til at skabe større 
tillid til Unionen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Ændringsforslag 19
Miroslavs Mitrofanovs
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
(2018/2280(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 22a. foreslår, at der tages de 
nødvendige administrative skridt til 
effektivt at fremme indgivelsen af 
andragender på de forskellige regionale 
og traditionelle mindretalssprog i EU; 
mener, at dette vil være en yderligere 
garanti for, at millioner af EU-borgere og 
personer med bopæl i EU kan udøve en 
sådan ret;

Or. en


