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Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til i sin rolle som 
traktaternes vogter at udnytte sine 
beføjelser på en korrekt måde, da denne 
rolle er af allerstørste betydning for EU's 
funktionsmåde med hensyn til borgerne og 
de europæiske lovgivere; opfordrer til 
rettidig håndtering af traktatbrudssager for 
ufortøvet at sætte en stopper for situationer, 
hvor EU-retten ikke overholdes;

5. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til i sin rolle som 
traktaternes vogter at udnytte sine 
beføjelser på en korrekt måde, særlig med 
hensyn til miljøspørgsmål, da denne rolle 
er af allerstørste betydning for EU's 
funktionsmåde med hensyn til borgerne og 
de europæiske lovgivere; mener, at 
Kommissionen bør gøre mere end blot at 
foretage en formel undersøgelse af 
overholdelsen af procedurerne og være 
mere opmærksom på bekymringer, der er 
centrale for spørgsmålet; minder om 
forsigtighedsprincippet og det endelige 
mål for EU's miljølovgivning, der handler 
om at forebygge uoprettelig skade på 
økologisk følsomme områder, og 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at anlægge en tilgang, som gør, at den 
kan gøre brug af sine beføjelser og 
bemyndigelser på forhånd; opfordrer til 
rettidig håndtering af traktatbrudssager for 
ufortøvet at sætte en stopper for situationer, 
hvor EU-retten ikke overholdes;
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6. opfordrer Kommissionen til at 
forbedre gennemsigtigheden og adgangen 
til dokumenter og oplysninger inden for 
rammerne af EU-Pilot-procedurer i relation 
til modtagne andragender og til de EU-
Pilot- og overtrædelsesprocedurer, der 
allerede er afsluttet;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre 
fuld gennemsigtighed og adgang til 
dokumenter og oplysninger inden for 
rammerne af EU-Pilot-procedurer i relation 
til modtagne andragender og til de EU-
Pilot- og overtrædelsesprocedurer, der 
allerede er afsluttet;
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11. stoler på, at netværket for 
andragender kan gøre Udvalget for 
Andragender mere synligt og relevant i 
arbejdet i Parlamentets øvrige udvalg, 
således at der i højere grad tages hensyn til 
andragender i lovgivningsarbejdet; 
bekræfter sin overbevisning om, at møder 
i netværket for andragender er afgørende 
for at styrke samarbejdet mellem de 
parlamentariske udvalg gennem udveksling 
af oplysninger og bedste praksis mellem 
netværkets medlemmer;

11. mener, at netværket for 
andragender bør gøre sit arbejde mere 
synligt og relevant, navnlig i forhold til 
Parlamentets øvrige udvalg, således at der i 
højere grad tages hensyn til andragender i 
lovgivningsarbejdet; mener, at møder i 
netværket for andragender kan bidrage til 
at styrke samarbejdet mellem de 
parlamentariske udvalg gennem udveksling 
af oplysninger og bedste praksis;
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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. fremhæver den indsats, som 
Sekretariatet for Udvalget for Andragender 
har gjort for at behandle andragender 
effektivt og med stor omhu i 
overensstemmelse med udvalgets 
retningslinjer og arbejdsgangen for 
andragender i Parlamentets administration, 
men fastholder ikke desto mindre, at 
Sekretariatet for Udvalget for 
Andragender har et umiddelbart behov 
for flere tekniske og personalemæssige 
ressourcer for at sikre en omhyggelig 
undersøgelse og en endnu kortere 
behandlingstid af andragenderne, 
samtidig med at det sikres, at de 
behandles i overensstemmelse med de 
højest mulige standarder; 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;
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