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Ændringsforslag  1 

Virginie Rozière 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 1 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

— der henviser til traktaten om Den 

Europæiske Union (TEU), særlig artikel 3, 

— der henviser til traktaten om Den 

Europæiske Union (TEU), særlig artikel 2 

og 3, 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 1 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

— der henviser til traktaten om Den 

Europæiske Union (TEU), særlig artikel 3, 

— der henviser til traktaten om Den 

Europæiske Union (TEU), særlig artikel 1 

og 3, 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 17 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

— der henviser til sin beslutning af 9. 

juni 2016 for en åben, effektiv og 

uafhængig europæisk forvaltning7, 

— der henviser til sin beslutning af 9. 

juni 2016 for en åben, effektiv og 

uafhængig europæisk forvaltning7 og 

beslutning af 15. januar 2013 med 

henstillinger til Kommissionen om Den 

Europæiske Unions forvaltningslov7a, 

_________________ _________________ 

7 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0279. 7 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0279. 

 7a (2012/2024(INL)), EUT C 440 af 

30.12.2015, s. 17–23. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 19 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

— der henviser til Den Europæiske 

Revisionsrets særberetning nr. 17/2017 

fra november 2017 om Kommissionens 

intervention i den græske finanskrise, 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 19 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

— der henviser til Den Europæiske 

Revisionsrets særberetning nr. 17/2017 

fra november 2017 om Kommissionens 

intervention i den græske finanskrise, 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  6 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 19 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

— der henviser til Den Europæiske 

Revisionsrets særberetning nr. 17/2017 

fra november 2017 om Kommissionens 

intervention i den græske finanskrise, 

udgår 
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Or. bg 

 

Ændringsforslag  7 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at det i artikel 2 i 

TEU fastslås, at Unionen bygger på 

værdierne respekt for den menneskelige 

værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, 

retsstaten og respekt for 

menneskerettighederne, herunder 

rettigheder for personer, der tilhører 

mindretal; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Virginie Rozière 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at det i artikel 2 i 

TEU fastslås, at Den Europæiske Union 

bygger på retsstatsprincippet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at det i artikel 3 i 

TEU fastslås, at Unionens mål bl.a. er at 

fremme befolkningernes velfærd og at 

B. der henviser til, at det i artikel 3 i 

TEU fastslås, at Unionens mål bl.a. er at 

fremme fred, dens værdier og 
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arbejde for en bæredygtig udvikling i 

Europa baseret på en afbalanceret 

økonomisk vækst og prisstabilitet, social 

markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld 

beskæftigelse og sociale fremskridt samt et 

højt beskyttelsesniveau og forbedring af 

miljøkvaliteten, og at Unionen bekæmper 

social udstødelse og forskelsbehandling og 

fremmer social retfærdighed og 

beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og 

mænd, solidaritet mellem generationerne 

og beskyttelse af børns rettigheder; 

befolkningernes velfærd og at arbejde for 

en bæredygtig udvikling i Europa baseret 

på en afbalanceret økonomisk vækst og 

prisstabilitet, social markedsøkonomi med 

høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes 

fuld beskæftigelse og sociale fremskridt 

samt et højt beskyttelsesniveau og 

forbedring af miljøkvaliteten, og at 

Unionen bekæmper social udstødelse og 

forskelsbehandling og fremmer social 

retfærdighed og beskyttelse, ligestilling 

mellem kvinder og mænd, solidaritet 

mellem generationerne og beskyttelse af 

børns rettigheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at ifølge fast 

retspraksis ved Den Europæiske Unions 

Domstol skal medlemsstaterne forsyne 

Kommissionen med klare og præcise 

oplysninger om, hvordan de gennemfører 

EU-direktiver i national lovgivning; 

 1 Sag C-427/07, Kommissionen mod 

Irland, præmis 107. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at den retspraksis, 

som er etableret af Domstolen, kræver, at 

medlemsstaterne forsyner Kommissionen 
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med klare og præcise oplysninger om, 

hvordan de gennemfører EU-direktiver i 

national lovgivning1a; 

 _________________ 

 1a Sag C-427/07, Kommissionen mod 

Irland, præmis 107. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  12 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at den korrekte 

anvendelse af EU-retten garanterer alle 

EU-borgere fordelene ved Unionens 

politikker og lige vilkår for 

virksomhederne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C b (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Cb. der henviser til, at 

medlemsstaterne, ifølge den fælles 

politiske erklæring af 28. september 2011 

mellem Kommissionen og 

medlemsstaterne2a og Europa-

Parlamentets, Rådets og Kommissionens 

fælles politiske erklæring af 27. oktober 

20113a, når de indberetter nationale 

gennemførelsesforanstaltninger til 

Kommissionen, også kan anmodes om at 

oplyse, hvordan de har gennemført 

direktiver i national ret4a; 
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 _________________ 

 2a EUT 2011/C 360/02 

 3a EUT 2011/C 369/03 

 4a Standardbetragtningen i sådanne 

direktiver har følgende ordlyd: 

Medlemsstaterne "forpligter sig til at lade 

meddelelsen af 

gennemførelsesforanstaltninger ledsage 

af et eller flere forklarende dokumenter, 

der kan tage form af 

sammenligningstabeller eller andre 

dokumenter, der tjener samme formål". 

Kommissionen skal "i forbindelse med 

fremsættelse af de relevante forslag i 

hvert enkelt tilfælde begrunde 

nødvendigheden og proportionaliteten af 

at tilvejebringe sådanne dokumenter". 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  14 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning C c (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Cc. der henviser til, at Kommissionen 

efter vedtagelsen i december 2019 af 

meddelelsen med titlen "EU-retten: Bedre 

resultater gennem bedre anvendelse"5a 

har besluttet at koncentrere sig om 

tilfælde, hvor medlemsstaterne undlader 

at meddele 

gennemførelsesforanstaltninger, hvor 

disse foranstaltninger ikke omsætter 

direktiverne korrekt, eller hvor 

medlemsstaterne undlader at efterkomme 

en dom fra Den Europæiske Unions 

Domstol (i henhold til artikel 260, stk. 2, i 

TEUF), alvorligt skader EU's finansielle 

interesser eller indskrænker EU's 

enekompetence; 

 _________________ 

 5a C(2016) 8600, EUT C 18 af 19.1.2017. 
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Or. ro 

 

Ændringsforslag  15 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ea. der henviser til og minder om, at 

Parlamentet i sin beslutning, der blev 

vedtaget den 25. oktober 2016, med 

henstillinger til Kommissionen om 

oprettelse af en EU-mekanisme for 

demokrati, retsstatsprincippet og 

grundlæggende rettigheder, finder det 

nødvendigt som reaktion på det aktuelle 

demokratiske underskud at oprette en ny 

mekanisme, der giver en enkelt og 

sammenhængende ramme, der bygger på 

eksisterende instrumenter og mekanismer, 

som skal anvendes på en ensartet måde i 

alle EU-institutioner og medlemsstater; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ea. der henviser til, at formålet med 

EU Pilot-ordningen, i henhold til de nye 

politikker, der er vedtaget af 

Kommissionen for at sikre overholdelse af 

EU-retten, imidlertid ikke er at forlænge 

traktatbrudsproceduren, som i sig selv 

udgør et middel til at indlede en 

problemløsningsdialog med en 

medlemsstat; 

Or. ro 
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Ændringsforslag  17 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E b (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Eb. der henviser til, at Kommissionen 

– for at sikre en mere strategisk og 

effektiv tilgang til håndhævelse i 

forbindelse med overtrædelser – 

besluttede, således som det er anført 

i dens meddelelse med titlen "Bedre 

resultater gennem bedre anvendelse", at 

iværksætte traktatbrudsprocedurer 

uden at være afhængig af EU Pilot-

mekanismen, medmindre anvendelsen 

deraf skønnes nyttig i en given sag; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  18 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Fa. der henviser til, at Kommissionen i 

henhold til artikel 258, stk. 1 og 2, i 

TEUF afgiver en begrundet udtalelse over 

for en medlemsstat, når den finder, at 

denne har tilsidesat en forpligtelse, som 

påhviler den i henhold til traktaterne, og 

kan indbringe sagen for Domstolen, 

såfremt den pågældende medlemsstat ikke 

efterkommer udtalelsen inden for en frist, 

der fastsættes af Kommissionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Virginie Rozière 
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Forslag til beslutning 

Betragtning F a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Fa. der henviser til, at Kommissionen i 

2016 indledte 847 nye 

traktatbrudsprocedurer på grund af 

forsinket gennemførelse af direktiver; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Virginie Rozière 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning F b (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Fb. der henviser til, at 95 

traktatbrudssager stadig var åbne i 2016, 

selv om Domstolen har afsagt dom om de 

berørte medlemsstaters manglende 

overholdelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ga. der henviser til, at artikel 41 i 

chartret om Den Europæiske Unions 

grundlæggende rettigheder definerer 

retten til god forvaltning som enhver 

persons ret til at få sin sag behandlet 

uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig 

frist af Unionens institutioner, og der 

henviser til, at artikel 298 i TEUF 

fastsætter, at institutioner, organer, 

kontorer og agenturer i Unionen under 
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udførelsen af deres opgaver støtter sig på 

en åben, effektiv og uafhængig europæisk 

forvaltning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G a (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ga. der henviser til, at rammeaftalen 

om forbindelserne mellem Europa-

Parlamentet og Kommissionen indeholder 

bestemmelser om udveksling af 

oplysninger om alle 

traktatbrudsprocedurer, der indledes med 

en åbningsskrivelse, men den omfatter 

ikke den uformelle EU Pilot-procedure 

forud for indledningen af formelle 

traktatbrudsprocedurer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G b (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Gb. der henviser til, at artikel 41 i EU's 

charter om grundlæggende rettigheder 

definerer retten til god forvaltning som 

enhver persons ret til at få sin sag 

behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for 

en rimelig frist af Unionens 

institutioner, og der henviser til, 

artikel 298 i TEUF fastsætter, at 

institutioner, organer, kontorer og 

agenturer i Unionen under udførelsen af 

deres opgaver støtter sig på en åben, 
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effektiv og uafhængig europæisk 

forvaltning; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G c (ny) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Gc. der henviser til, at Kommissionen i 

sin meddelelse af 3. februar 2017 "EU's 

revision af gennemførelsen af 

miljøreglerne" hævder at have fremlagt 

en struktureret og bred dialog med 

medlemsstaterne om gennemførelsen af 

EU's miljølovgivning, og uden at det 

berører dens håndhævelsesbeføjelser i 

henhold til EU-traktaterne, og tilbyder at 

gøre det lettere for medlemsstaterne 

gennem en ny målrettet ramme; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. glæder sig over Kommissionens 

årsberetning for 2016 om tilsyn med 

anvendelsen af EU-retten og bemærker, at 

ifølge denne beretning var de fire områder, 

hvor der blev indledt flest traktatbrudssager 

mod medlemsstater på grund af forsinket 

gennemførelse i 2016, miljø, retlige 

anliggender og forbrugere, beskatning og 

det indre marked; 

1. noterer sig Kommissionens 

årsberetning for 2016 om tilsyn med 

anvendelsen af EU-retten og bemærker, at 

ifølge denne beretning var de fire områder, 

hvor der blev indledt flest traktatbrudssager 

mod medlemsstater på grund af forsinket 

gennemførelse i 2016, miljø, retlige 

anliggender og forbrugere, beskatning og 

det indre marked; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  26 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring og en prioritet 

at sikre rettidig og korrekt anvendelse af 

EU-retten i medlemsstaterne; mener, at 

nogle af de pågældende traktatbrud er 

resultatet af manglen på ressourcer til den 

offentlige forvaltning i nogle 

medlemsstater, der i nogle tilfælde skyldes 

uigennemtænkte spareforanstaltninger; 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring og en prioritet 

at sikre rettidig og korrekt anvendelse af 

EU-retten i medlemsstaterne; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  27 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring og en prioritet 

at sikre rettidig og korrekt anvendelse af 

EU-retten i medlemsstaterne; mener, at 

nogle af de pågældende traktatbrud er 

resultatet af manglen på ressourcer til den 

offentlige forvaltning i nogle 

medlemsstater, der i nogle tilfælde skyldes 

uigennemtænkte spareforanstaltninger; 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring og en prioritet 

at sikre rettidig og korrekt anvendelse af 

EU-retten i medlemsstaterne; 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  28 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 
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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring og en prioritet 

at sikre rettidig og korrekt anvendelse af 

EU-retten i medlemsstaterne; mener, at 

nogle af de pågældende traktatbrud er 

resultatet af manglen på ressourcer til den 

offentlige forvaltning i nogle 

medlemsstater, der i nogle tilfælde skyldes 

uigennemtænkte spareforanstaltninger; 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring og en prioritet 

at sikre rettidig og korrekt anvendelse af 

EU-retten i medlemsstaterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring og en prioritet 

at sikre rettidig og korrekt anvendelse af 

EU-retten i medlemsstaterne; mener, at 

nogle af de pågældende traktatbrud er 

resultatet af manglen på ressourcer til den 

offentlige forvaltning i nogle 

medlemsstater, der i nogle tilfælde skyldes 

uigennemtænkte spareforanstaltninger; 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring og en prioritet 

at sikre rettidig og korrekt anvendelse af 

EU-retten i medlemsstaterne i betragtning 

af den nye, mere strategiske og effektive 

tilgang til håndhævelse, som 

Kommissionen vedtog for 2016; mener, at 

nogle af de pågældende traktatbrud er 

resultatet af manglen på ressourcer til den 

offentlige forvaltning i nogle 

medlemsstater, der i nogle tilfælde skyldes 

uigennemtænkte spareforanstaltninger; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  30 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring og en prioritet 

at sikre rettidig og korrekt anvendelse af 

EU-retten i medlemsstaterne; mener, at 

nogle af de pågældende traktatbrud er 

resultatet af manglen på ressourcer til den 

offentlige forvaltning i nogle 

medlemsstater, der i nogle tilfælde skyldes 

uigennemtænkte spareforanstaltninger; 

2. mener, at det høje antal 

traktatbrudsprocedurer i 2016 viser, at det 

stadig er en stor udfordring at sikre rettidig 

og korrekt anvendelse af EU-retten i 

medlemsstaterne; noterer sig, at et vist 

antal af de pågældende traktatbrud er 

resultatet af manglen på ressourcer til den 

offentlige forvaltning i nogle 

medlemsstater, som skyldes 

uigennemtænkte spareforanstaltninger, 

der er indført af Den Europæiske Union; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  31 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. understreger, at der ved udgangen 

af 2016 stadig var 1 657 åbne 

traktatbrudssager, hvilket var en betydelig 

stigning i forhold til det foregående år og 

større end alle de foregående år 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  32 

Virginie Rozière 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at antallet af nye 

klager er det højeste siden 2011, med et 

rekordstort antal på 3 783 nye klager; 

3. understreger, at antallet af nye 

klager er det højeste siden 2011, med et 

rekordstort antal på 3 783 nye klager; 

understreger, at 986 traktatbrudssager 

har været åbne i 2016, hvoraf 847 

vedrører forsinket gennemførelse; der 
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henviser til, at 95 traktatbrudssager 

stadig er åbne, samtidig med at Den 

Europæiske Unions Domstol har afsagt 

dom om de berørte medlemsstaters 

manglende overholdelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at antallet af nye 

klager er det højeste siden 2011, med et 

rekordstort antal på 3 783 nye klager; 

3. understreger, at antallet af nye 

klager er det højeste siden 2011, med et 

rekordstort antal på 3 783 nye klager; 

bemærker desuden, at områderne 

"beskæftigelse" og "retlige anliggender 

og forbrugere" er hårdest ramt; minder 

om, at medlemsstaternes ukorrekte 

anvendelse eller gennemførelse af EU-

lovgivningen i betydeligt omfang kan 

reducere forbrugernes og arbejdstagernes 

rettigheder; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  34 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at antallet af nye 

klager er det højeste siden 2011, med et 

rekordstort antal på 3 783 nye klager; 

3. udtrykker sin bekymring over, at 

antallet af nye klager er på sit højeste siden 

2011, med et rekordstort antal på 3 783 nye 

klager, hvoraf 75 % blev formuleret på 

følgende fem politiske områder: retlige 

anliggender og forbrugere, beskæftigelse, 

det indre marked, erhvervsliv, 

iværksætteri og SMV'er, beskatning og 

toldvæsen og miljø; 
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Or. ro 

 

Ændringsforslag  35 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. glæder sig over faldet i antallet af 

nye EU Pilot-sager, der blev indledt i 2016 

(790 mod 881 i 2014); noterer sig dog, at 

løsningsraten faldt en smule i forhold til 

2015 (fra 75 % til 72 %); 

4. noterer sig faldet i antallet af nye 

EU Pilot-sager, der blev indledt i 2016 

(790 mod 881 i 2014); noterer sig dog, at 

løsningsraten faldt en smule i forhold til 

2015 (fra 75 % til 72 %); noterer sig 

Kommissionens nye tilgang, som er 

defineret i dens meddelelse1a, til kun 

at benytte EU Pilot-ordningen, når det 

anses for nyttigt i den givne sag; anmoder 

i denne forbindelse Kommissionen om at 

aflægge rapport om sin fastsættelse af 

prioriteter vedrørende den 

håndhævelsespolitik, der blev bebudet i 

samme meddelelse, hvori det hedder, at 

den vil fokusere sin håndhævelsesindsats 

på områder, hvor EU kan gøre en reel 

forskel, og på politisk prioriterede 

områder forfølge sager, som afslører 

systemiske svagheder i en medlemsstats 

retssystem; 

 _________________ 

 1a Meddelelse fra Kommissionen "EU-

retten: Bedre resultater gennem bedre 

anvendelse" (2017/C 18/02) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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4. glæder sig over faldet i antallet af 

nye EU Pilot-sager, der blev indledt i 2016 

(790 mod 881 i 2014); noterer sig dog, at 

løsningsraten faldt en smule i forhold til 

2015 (fra 75 % til 72 %); 

4. glæder sig over faldet i antallet af 

nye EU Pilot-sager, der blev indledt i 2016 

(790 mod 881 i 2014); noterer sig dog, at 

løsningsraten faldt en smule i forhold til 

2015 (fra 75 % til 72 %); minder 

imidlertid om, at Kommissionen 

ikke iværksætter nogen EU Pilot-

procedurer i tilfælde af en forsinket 

gennemførelse af direktiver; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  37 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. glæder sig over faldet i antallet af 

nye EU Pilot-sager, der blev indledt i 2016 

(790 mod 881 i 2014); noterer sig dog, at 

løsningsraten faldt en smule i forhold til 

2015 (fra 75 % til 72 %); 

4. glæder sig over faldet i antallet af 

nye EU Pilot-sager, der blev indledt i 2016 

(790 mod 881 i 2015) og over, at dette tal 

er faldet til det laveste niveau siden 2011; 

noterer sig dog, at løsningsraten faldt en 

smule i forhold til 2015 (fra 75 % til 

72 %); 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  38 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. glæder sig over faldet i antallet af 

nye EU Pilot-sager, der blev indledt i 2016 

(790 mod 881 i 2014); noterer sig dog, at 

løsningsraten faldt en smule i forhold til 

2015 (fra 75 % til 72 %); 

4. noterer sig faldet i antallet af nye 

EU Pilot-sager, der blev indledt i 2016 

(790 mod 881 i 2014); noterer sig dog, at 

løsningsraten faldt en smule i forhold til 

2015 (fra 75 % til 72 %); 

Or. fr 
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Ændringsforslag  39 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. understreger, at de fleste EU Pilot-

sager, som førte til formelle 

traktatbrudsprocedurer, hovedsageligt 

vedrørte politikområder, der er forbundet 

med miljøet, det indre marked, industrien, 

iværksætteri og SMV'er, energi og 

beskatning og told; bemærker også, at 

Ungarn, Tyskland, Spanien og Polen 

havde de højeste antal sager i EU Pilot-

ordningen, som blev behandlet gennem 

traktatbrudsprocedurer; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  40 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. anerkender, at det er 

medlemsstaterne, der har det primære 

ansvar for at gennemføre og anvende EU-

lovgivningen korrekt, men påpeger, at 

dette ikke fritager EU-institutionerne fra 
deres pligt til at respektere den primære 

EU-ret, når de udarbejder afledt EU-ret, 

især når det gælder retsstatsprincippet og 

grundlæggende rettigheder med hensyn til 

chartret om grundlæggende rettigheder; 

5. minder institutionerne om deres 

pligt til at respektere den primære EU-ret, 

når de udarbejder afledt EU-ret eller 

vedtager, gennemfører og pålægger 

medlemsstaterne sociale, økonomiske 

eller andre politikker; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  41 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 5 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. noterer sig den betydning, som 

Kommissionen tillægger en rettidig og 

korrekt gennemførelse af EU-

lovgivningen i national lovgivning og 

eksistensen af klare interne 

rammebestemmelser, der pålægger 

medlemsstaterne at prioritere denne 

målsætning for at undgå overtrædelser af 

EU-lovgivningen, samtidig med at det 

sikres, at enkeltpersoner og virksomheder 

vil kunne drage fordel af en effektiv og 

virkningsfuld gennemførelse heraf; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  42 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. minder endvidere om den særlige 

rolle, som arbejdsmarkedets parter og 

civilsamfundet spiller i udarbejdelsen af 

lovgivning, i forbindelse med 

indberetningen af mangler og i 

medlemsstaternes gennemførelse og 

anvendelse af EU-lovgivningen; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  43 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5b. påpeger imidlertid, at urealistiske 

frister for gennemførelsen af lovgivning 
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kan gøre det umuligt for medlemsstaterne 

at opfylde kravene, hvilket indebærer 

stiltiende accept af forsinket 

gennemførelse; opfordrer indtrængende 

EU-institutionerne til at blive enige om 

mere realistiske tidsplaner for 

gennemførelsen af forordninger og 

direktiver, under behørig hensyntagen til 

den tid, der er nødvendig til kontrol og 

høringer; mener, at Kommissionen bør 

fremlægge rapporter, resuméer og 

lovgivningsmæssige revisioner på de 

datoer, som er aftalt mellem de to 

lovgivere, og som er i overensstemmelse 

med de retlige bestemmelser; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  44 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5c. påpeger, at der var 70 direktiver, 

der skulle gennemføres i 2016, i forhold 

til 56 i 2015; udtrykker bekymring over 

den kraftige stigning i antallet af nye 

traktatbrudssager om forsinket 

gennemførelse fra 543 til 847; beklager, 

at ved udgangen af 2016 var 868 sager om 

forsinket gennemførelse stadig ikke 

afsluttet, hvilket svarer til en stigning på 

67,5 % i forhold til de 518 sager, der var 

åbne ved udgangen af 2015; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  45 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 d (nyt) 

 



AM\1147318DA.docx 23/50 PE619.083v01-00 

  DA 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5d. udtrykker bekymring over, at det i 

2015 ikke lykkedes medlemsstaterne 

at opfylde alle deres forpligtelser til at 

forelægge forklarende dokumenter 

sammen med de foranstaltninger, de 

havde truffet for at gennemføre direktiver 

i national lovgivning; mener, at 

Kommissionen i lyset af de forklarende 

dokumenters ujævne kvalitet bør yde mere 

bistand til medlemsstaterne i forbindelse 

med udarbejdelsen af dem og i 

udarbejdelsen af sammenligningstabeller; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  46 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. understreger, at EU blev oprettet 

som en union, der bygger på retsstaten og 

respekt for menneskerettighederne (artikel 

2 i TEU); gentager, at en omhyggelig 

overvågning af medlemsstaternes og EU-

institutionernes handlinger og undladelser 

er af allerstørste betydning; 

6. understreger, at EU blev oprettet 

som en union, der bygger på retsstaten og 

respekt for menneskerettighederne (artikel 

2 i TEU); bemærker, at gennemførelsen af 

EU-lovgivningen i medlemsstaterne til 

fulde skal overholde de grundlæggende 

rettigheder, der er nedfældet i traktaterne 

og i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder; gentager, at 

en omhyggelig overvågning af 

medlemsstaternes og EU-institutionernes 

handlinger og undladelser er af allerstørste 

betydning; 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  47 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. understreger, at EU blev oprettet 

som en union, der bygger på retsstaten og 

respekt for menneskerettighederne 

(artikel 2 i TEU); gentager, at en 

omhyggelig overvågning af 

medlemsstaternes og EU-institutionernes 

handlinger og undladelser er af allerstørste 

betydning; 

6. gentager, at en omhyggelig 

overvågning af EU-institutionernes 

handlinger og undladelser er af allerstørste 

betydning; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  48 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. påpeger, at EU-institutionerne er 

bundet af nærhedsprincippet og 

medlemsstaternes prærogativer; opfordrer 

derfor til en tættere dialog med de 

nationale parlamenter, især når de giver 

udtryk for bekymringer vedrørende 

overholdelsen af nærhedsprincippet; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  49 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. fremhæver den vigtige rolle, som 

arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet 

og andre aktører spiller i udarbejdelsen af 

lovgivning og i overvågningen og 

indberetningen af mangler i 

gennemførelsen og i anvendelsen af EU-

lovgivningen i medlemsstaterne; 
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Or. ro 

 

Ændringsforslag  50 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. gentager sin bekymring over 

antallet af andragender til Europa-

Parlamentet og klager til Kommissionen 

om problemer, der angiveligt skulle være 

løst af Kommissionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b. fremhæver den vigtige rolle, som 

arbejdsmarkedets parter, 

civilsamfundsorganisationer, EU-borgere 

og andre aktører spiller i udarbejdelsen af 

lovgivning og i tilsynet med og 

indberetningen af mangler i forbindelse 

med gennemførelsen og anvendelsen af 

EU-lovgivningen i medlemsstaterne; 

glæder sig derfor over borgernes øgede 

bevidsthed i forbindelse med revisionen af 

EU's politik, herunder den afgørende 

rolle, som whistleblowere spiller i den 

private og offentlige sektor; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6c. opfordrer Kommissionen til 

at udvise størst mulig gennemsigtighed og 

sammenhæng i sine bestræbelser på at 

skabe en ny ramme, der er rettet mod 

gennemførelsen af miljølovgivningen i 

medlemsstaterne, samt en ny ramme for 

en dybere og mere retfærdig økonomisk 

og monetær union, således at de relevante 

problemer kan løses mere effektivt; 

opfordrer Kommissionen til at overveje at 

oprette en sådan ramme, som særligt 

vedrører en rimelig og afbalanceret 

udvikling, beskæftigelse, sociale 

anliggender, arbejdsmarkedsforhold og 

inklusion i forbindelse med den 

europæiske søjle for sociale rettigheder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  53 

Virginie Rozière 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. minder om, at Kommissionen har 

pligt til at overvåge og evaluere 

medlemsstaternes samt alle Unionens 

institutioners og organers korrekte 

gennemførelse af EU-retten og respekten 

for traktaternes principper og 

målsætninger; henstiller derfor til, at der 

tages højde for denne opgave i den 

politiske cyklus om demokrati, retsstat og 

grundlæggende rettigheder; minder i denne 

forbindelse om sin beslutning af 25. 

oktober 2016, hvori Kommissionen rådes 

til fra 2018 at samle de relevante årlige 

tematiske rapporter samt resultatet af de 

eksisterende overvågningsmekanismer og 

periodiske evalueringsredskaber, således at 

de alle fremlægges i god tid; 

7. minder om, at Kommissionen har 

pligt til at overvåge og evaluere 

medlemsstaternes samt alle Unionens 

institutioners og organers korrekte 

gennemførelse af EU-retten og respekten 

for traktaternes principper og 

målsætninger; opfordrer Kommissionen til 

at udføre sine opgaver som traktaternes 

vogter i fuld respekt for princippet om god 

og effektiv forvaltning som fastsat i artikel 

298 i TEUF samt i artikel 41 i EU's 

charter om grundlæggende rettigheder; 

opfordrer derfor Kommissionen til at 

gennemføre en lige så afbalanceret 

politik, hvor bistanden til medlemsstaterne 

styrkes med henblik på at lette 

gennemførelsen og overholdelsen af EU-
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lovgivningen, og hvor der gennemføres en 

strengere overtrædelsespolitik, når disse 

forpligtelser i traktaterne ikke overholdes; 

henstiller derfor til, at der tages højde for 

denne opgave i den politiske cyklus om 

demokrati, retsstat og grundlæggende 

rettigheder(den politiske cyklus for 

semesteret); minder i denne forbindelse om 

sin beslutning af 25. oktober 2016, hvori 

Kommissionen rådes til fra 2018 at samle 

de relevante årlige tematiske rapporter 

samt resultatet af de eksisterende 

overvågningsmekanismer og periodiske 

evalueringsredskaber, således at de alle 

fremlægges i god tid; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Emil Radev, József Szájer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. minder om, at Kommissionen har 

pligt til at overvåge og evaluere 

medlemsstaternes samt alle Unionens 

institutioners og organers korrekte 

gennemførelse af EU-retten og respekten 

for traktaternes principper og 

målsætninger; henstiller derfor til, at der 

tages højde for denne opgave i den 

politiske cyklus om demokrati, retsstat og 

grundlæggende rettigheder; minder i 

denne forbindelse om sin beslutning af 

25. oktober 2016, hvori Kommissionen 

rådes til fra 2018 at samle de relevante 

årlige tematiske rapporter samt resultatet 

af de eksisterende 

overvågningsmekanismer og periodiske 

evalueringsredskaber, således at de alle 

fremlægges i god tid; 

7. minder om, at Kommissionen har 

pligt til at overvåge og evaluere 

medlemsstaternes samt alle Unionens 

institutioners og organers korrekte 

gennemførelse af EU-retten og respekten 

for traktaternes principper og 

målsætninger; 

Or. en 
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Ændringsforslag  55 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. minder om, at Kommissionen har 

pligt til at overvåge og evaluere 

medlemsstaternes samt alle Unionens 

institutioners og organers korrekte 

gennemførelse af EU-retten og respekten 

for traktaternes principper og 

målsætninger; henstiller derfor til, at der 

tages højde for denne opgave i den 

politiske cyklus om demokrati, retsstat og 

grundlæggende rettigheder; minder i denne 

forbindelse om sin beslutning af 25. 

oktober 2016, hvori Kommissionen rådes 

til fra 2018 at samle de relevante årlige 

tematiske rapporter samt resultatet af de 

eksisterende overvågningsmekanismer og 

periodiske evalueringsredskaber, således at 

de alle fremlægges i god tid; 

7. gentager sin opfordring til 

Kommissionen om på grundlag af 

artikel 295 i TEUF at fremsætte et forslag 

til indgåelse af en EU-pagt for demokrati, 

retsstatsprincippet og grundlæggende 

rettigheder; minder om, at Kommissionen 

har pligt til at overvåge og evaluere 

medlemsstaternes samt alle Unionens 

institutioners og organers korrekte 

gennemførelse af EU-retten og respekten 

for traktaternes principper og 

målsætninger; henstiller derfor til, at der 

tages højde for denne opgave i den 

politiske cyklus om demokrati, retsstat og 

grundlæggende rettigheder; minder i denne 

forbindelse om sin beslutning af 25. 

oktober 2016, hvori Kommissionen rådes 

til fra 2018 at samle de relevante årlige 

tematiske rapporter samt resultatet af de 

eksisterende overvågningsmekanismer og 

periodiske evalueringsredskaber, således at 

de alle fremlægges i god tid; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. minder om, at Kommissionen har 

pligt til at overvåge og evaluere 

medlemsstaternes samt alle Unionens 

institutioners og organers korrekte 

gennemførelse af EU-retten og respekten 

for traktaternes principper og 

målsætninger; henstiller derfor til, at der 

tages højde for denne opgave i den 

7. minder om, at Kommissionen har 

pligt til at overvåge og evaluere 

medlemsstaternes samt alle Unionens 

institutioners og organers korrekte 

gennemførelse af EU-retten og respekten 

for traktaternes principper og 

målsætninger; minder i denne forbindelse 

om sin beslutning af 25. oktober 2016, 
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politiske cyklus om demokrati, retsstat og 

grundlæggende rettigheder; minder i 

denne forbindelse om sin beslutning af 25. 

oktober 2016, hvori Kommissionen rådes 

til fra 2018 at samle de relevante årlige 

tematiske rapporter samt resultatet af de 

eksisterende overvågningsmekanismer og 

periodiske evalueringsredskaber, således at 

de alle fremlægges i god tid; 

hvori Kommissionen rådes til fra 2018 at 

samle de relevante årlige tematiske 

rapporter samt resultatet af de eksisterende 

overvågningsmekanismer og periodiske 

evalueringsredskaber, således at de alle 

fremlægges i god tid; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  57 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. bemærker den vedvarende og 

forværrede situation med forsinket 

gennemførelse af direktiver, idet der er 

åbnet 847 nye traktatbrudssager 

vedrørende forsinket gennemførelse i 

2016, hvilket svarer til en årlig stigning på 

mere end 60 % og har medført en 

situation med 868 åbne sager om 

forsinket gennemførelse ved udgangen af 

2016; beklager dybt det ubetydelige antal 

sager, som Kommissionen har forelagt for 

Domstolen på grundlag af artikel 260, stk. 

3, på trods af at det er almindeligt 

anerkendt, at økonomiske sanktioner har 

afgørende indflydelse på, hvor hurtigt 

medlemsstaterne overholder EU-retten; 

anmoder af hensyn til EU om en 

fuldstændig og streng anvendelse af 

proceduren i artikel 260, stk. 3, i sager om 

manglende meddelelse af 

gennemførelsesforanstaltninger, i fuld 

respekt for kernen i den europæiske 

forfatningsmæssige beføjelse til at sikre 

en rettidig og effektiv klagemekanisme; 

opfordrer Kommissionen til at gøre fuld 

brug af de tilgængelige 

overvågningsværktøjer og forebyggende 

redskaber såsom Kommissionens 

inkorporerings- og gennemførelsesplaner, 
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overensstemmelseskontrolundersøgelser, 

forklarende dokumenter og 

sammenligningstabeller; opfordrer 

Kommissionen og Rådet til fuldt ud at 

gennemføre den interinstitutionelle aftale 

om bedre lovgivning fra 20161a og den 

fælles politiske erklæring fra 20111b; 

 _________________ 

 1a EUT L 123 af 12.5.2016 

 1b EUT 2011/C 369/02 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. glæder sig over, at Kommissionen 

har forpligtet sig til aktivt at hjælpe 

medlemsstaterne med at omsætte og 

gennemføre EU-lovgivningen ved at 

udarbejde gennemførelsesplaner for visse 

direktiver og forordninger. 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  59 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7b. noterer sig det mangelfulde niveau 

for anvendelse af EU-retten blandt 

medlemsstaterne, således som det fremgår 

af det store antal klager, Kommissionen 

modtager, og den betydelige strøm af 

andragender, der er indgivet til Europa-

Parlamentet; glæder sig over, 

at Kommissionen agter, således som det er 



AM\1147318DA.docx 31/50 PE619.083v01-00 

  DA 

udtrykt i dens meddelelse fra december 

2016, at øge sin anvendelse af 

forebyggende værktøjer såsom 

pakkedrøftelser, 

gennemførelsesretningslinjer, 

ekspertgrupper, specialiserede 

netværk, herunder SOLVIT-netværket, og 

at støtte kapacitetsopbygning i 

medlemsstaterne til at håndhæve EU-

lovgivningen; opfordrer Kommissionen til 

at anvende bestemmelserne i artikel 197 i 

TEUF for at gennemføre denne fornyede 

håndhævelsespolitik i fuldt partnerskab 

med medlemsstaterne og EU-

institutionerne; opfordrer Kommissionen 

til at forbedre sin behandling af 

andragender ved at levere rettidige og 

grundige svar; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7c. bemærker, at 95 traktatbrudssager 

stadig er åbne, og at Domstolen har afsagt 

dom om medlemsstaternes manglende 

overholdelse, og at kun tre af disse sager 

har foranlediget Kommissionen til at 

anlægge sag ved Domstolen på grundlag 

af artikel 260; mener, at det er af 

allerstørste betydning at sikre en 

fuldstændig og rettidig gennemførelse af 

Domstolens afgørelser og om nødvendigt 

gøre fuld brug af bestemmelserne i artikel 

279 i TEUF med henblik på at undgå en 

underminering af EU's lovgivning og 

Domstolens myndighed; opfordrer 

Kommissionen til at afhjælpe denne 

situation og til regelmæssigt at rapportere 

om fremskridtene til Europa-Parlamentet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  61 

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. henstiller, at alle 

interparlamentariske debatter om 

demokrati, retsstatsprincippet og de 

grundlæggende rettigheder inddrager 

civilsamfundet og aktivt medborgerskab, 

f.eks. gennem andragender til Europa-

Parlamentet og det europæiske 

borgerinitiativ; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at aftalememoranda, 

der indgås mellem EU-institutionerne og 

medlemsstaterne, ikke betragtes som EU-

retsakter, selv om de forpligter 

medlemsstaterne til at gennemføre finans- 

og skattepolitiske foranstaltninger, der 

indebærer store nedskæringer; 

udgår 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  63 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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9. understreger, at aftalememoranda, 

der indgås mellem EU-institutionerne og 

medlemsstaterne, ikke betragtes som EU-

retsakter, selv om de forpligter 

medlemsstaterne til at gennemføre finans- 

og skattepolitiske foranstaltninger, der 

indebærer store nedskæringer; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. understreger, at aftalememoranda, 

der indgås mellem EU-institutionerne og 

medlemsstaterne, ikke betragtes som EU-

retsakter, selv om de forpligter 

medlemsstaterne til at gennemføre finans- 

og skattepolitiske foranstaltninger, der 

indebærer store nedskæringer; 

9. understreger, at aftalememoranda, 

der er indgået mellem EU-institutionerne 

og medlemsstaterne ikke betragtes som 

EU-retsakter i henhold til artikel 288 i 

TEUF; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  65 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. bemærker, at de opgaver, hvis 

varetagelse er overdraget til 

Kommissionen og Den Europæiske 

Centralbank (ECB) inden for rammerne 

af traktaten om oprettelse af den 

europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), 

hvor betydningsfulde de end er, ikke 

indebærer nogen selvstændig 

beslutningsbeføjelse, og at disse to 

institutioners virksomhed inden for 

rammerne af ESM-traktaten kun 

udgår 
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forpligter ESM og ikke EU-

institutionerne9; 

_________________  

9 Idem, præmis 51.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  66 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. bemærker, at de opgaver, hvis 

varetagelse er overdraget til 

Kommissionen og Den Europæiske 

Centralbank (ECB) inden for rammerne 

af traktaten om oprettelse af den 

europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), 

hvor betydningsfulde de end er, ikke 

indebærer nogen selvstændig 

beslutningsbeføjelse, og at disse to 

institutioners virksomhed inden for 

rammerne af ESM-traktaten kun 

forpligter ESM og ikke EU-

institutionerne9; 

udgår 

_________________  

9 Idem, præmis 51.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. bemærker, at de opgaver, hvis 

varetagelse er overdraget til 

Kommissionen og Den Europæiske 

Centralbank (ECB) inden for rammerne 

udgår 
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af traktaten om oprettelse af den 

europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), 

hvor betydningsfulde de end er, ikke 

indebærer nogen selvstændig 

beslutningsbeføjelse, og at disse to 

institutioners virksomhed inden for 

rammerne af ESM-traktaten kun 

forpligter ESM og ikke EU-

institutionerne9; 

_________________  

9 Idem, præmis 51.  

Or. bg 

 

Ændringsforslag  68 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. påpeger, at vigtige beslutninger for 

EU, medlemsstaterne og borgerne, som 

f.eks. beslutninger om de nationale 

budgetter og reformer, sædvanligvis 

forberedes under en næsten fuldstændig 

mangel på gennemsigtighed og træffes af 

ministrene under tilsidesættelse af de 

grundlæggende principper om 

gennemsigtighed, ofte efter meget 

begrænsede drøftelser og uden formelle 

regler10; beklager, at der ikke er noget 

ansvar over for Parlamentet for disse 

beslutninger11, og opfordrer de 

kompetente institutioner til at ændre 

denne situation; 

udgår 

_________________  

10 Se bl.a.: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Ibid.  

Or. de 
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Ændringsforslag  69 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. påpeger, at vigtige beslutninger for 

EU, medlemsstaterne og borgerne, som 

f.eks. beslutninger om de nationale 

budgetter og reformer, sædvanligvis 

forberedes under en næsten fuldstændig 

mangel på gennemsigtighed og træffes af 

ministrene under tilsidesættelse af de 

grundlæggende principper om 

gennemsigtighed, ofte efter meget 

begrænsede drøftelser og uden formelle 

regler10; beklager, at der ikke er noget 

ansvar over for Parlamentet for disse 

beslutninger11, og opfordrer de 

kompetente institutioner til at ændre 

denne situation; 

udgår 

_________________  

10 Se bl.a.: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Ibid.  

Or. bg 

 

Ændringsforslag  70 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. påpeger, at vigtige beslutninger for 

EU, medlemsstaterne og borgerne, som 

f.eks. beslutninger om de nationale 

budgetter og reformer, sædvanligvis 

forberedes under en næsten fuldstændig 

mangel på gennemsigtighed og træffes af 

udgår 
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ministrene under tilsidesættelse af de 

grundlæggende principper om 

gennemsigtighed, ofte efter meget 

begrænsede drøftelser og uden formelle 

regler10; beklager, at der ikke er noget 

ansvar over for Parlamentet for disse 

beslutninger11, og opfordrer de 

kompetente institutioner til at ændre 

denne situation; 

_________________  

10 Se bl.a.: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Ibid.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtigheden i sin 

håndhævelsespolitik i fuld anvendelse af 

princippet om effektiv og god forvaltning; 

opfordrer Kommissionen til systematisk at 

meddele sine afgørelser for så vidt angår 

traktatbrudsprocedurer og de forskellige 

foranstaltninger, der er truffet af 

kommissærkollegiet, og til at offentliggøre 

dagsordenen og de vigtigste resultater af 

pakkedrøftelserne; gentager sin 

opfordring til Kommissionen til at 

inddrage andragere i de EU Pilot-

procedurer, som indledes i forbindelse 

med deres andragender, bl.a. med henblik 

på at fremme dialogen mellem 

andragerne og de berørte nationale 

myndigheder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  72 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. er bekymret over, at de solide 

finanspolitiske foranstaltninger (herunder 

reduktioner i udgifterne til pensioner, 

sundhedssystemet og den offentlige 

forvaltning) og reformer af 

skattepolitikken og 

skatteadministrationen, der er indeholdt i 

strukturtilpasningsprogrammerne og 

pålægges medlemsstaterne af EU-

institutionerne, har haft negative 

virkninger for bl.a. arbejde, 

pensionsrettigheder og beskæftigelse12og 

for sundhedssystemerne og retten til 

sundhed og uddannelse13; 

udgår 

_________________  

12 Se bl.a.: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/I

EDebt/LabourRights/Greece.pdf; 

Revisionsrettens særberetning nr. 

17/2017. 

 

13 Se bl.a.: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_con

ceptual_framework_and_evidence_on_pat

hways.pdf 

 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  73 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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12. er bekymret over, at de solide 

finanspolitiske foranstaltninger (herunder 

reduktioner i udgifterne til pensioner, 

sundhedssystemet og den offentlige 

forvaltning) og reformer af 

skattepolitikken og 

skatteadministrationen, der er indeholdt i 

strukturtilpasningsprogrammerne og 

pålægges medlemsstaterne af EU-

institutionerne, har haft negative 

virkninger for bl.a. arbejde, 

pensionsrettigheder og beskæftigelse12og 

for sundhedssystemerne og retten til 

sundhed og uddannelse13; 

udgår 

_________________  

12 Se bl.a.: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/I

EDebt/LabourRights/Greece.pdf; 

Revisionsrettens særberetning nr. 

17/2017. 

 

13 Se bl.a.: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_con

ceptual_framework_and_evidence_on_pat

hways.pdf 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  74 

Daniel Buda 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. er bekymret over, at de solide 

finanspolitiske foranstaltninger (herunder 

reduktioner i udgifterne til pensioner, 

sundhedssystemet og den offentlige 

forvaltning) og reformer af skattepolitikken 

og skatteadministrationen, der er indeholdt 

i strukturtilpasningsprogrammerne og 

pålægges medlemsstaterne af EU-

institutionerne, har haft negative virkninger 

for bl.a. arbejde, pensionsrettigheder og 

12. er bekymret over, at de solide 

finanspolitiske foranstaltninger (herunder 

reduktioner i udgifterne til pensioner, 

sundhedssystemet og den offentlige 

forvaltning) og reformer af skattepolitikken 

og skatteadministrationen, der er indeholdt 

i strukturtilpasningsprogrammerne og 

pålægges medlemsstaterne af EU-

institutionerne, ikke har haft de tilsigtede 

virkninger for bl.a. arbejde, 
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beskæftigelse12og for sundhedssystemerne 

og retten til sundhed og uddannelse13; 

pensionsrettigheder og beskæftigelse12) og 

for sundhedssystemerne og retten til 

sundhed og uddannelse13); 

_________________ _________________ 

12 Se bl.a.: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IE

Debt/LabourRights/Greece.pdf; 

Revisionsrettens særberetning nr. 17/2017. 

12) Se bl.a.: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IE

Debt/LabourRights/Greece.pdf 

Revisionsrettens særberetning nr. 17/2017. 

13 Se bl.a.: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_conce

ptual_framework_and_evidence_on_pathw

ays.pdf 

13) Se bl.a.: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_conce

ptual_framework_and_evidence_on_pathw

ays.pdf 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  75 

Virginie Rozière 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til, hvor 

det er muligt og nødvendigt, at styrke den 

del af Den Europæiske Socialfond, der er 

afsat til "styrkelse af den institutionelle 

kapacitet for offentlige myndigheder og 

interessenter og af effektiviteten i den 

offentlige forvaltning" (tematisk mål nr. 

11)14for at fremme social velfærd og 

økonomisk udvikling og for at gøre en 

fordelagtig lovgivning mere effektiv; 

13. opfordrer Kommissionen til, hvor 

det er muligt og nødvendigt, at styrke den 

del af Den Europæiske Socialfond, der er 

afsat til "styrkelse af den institutionelle 

kapacitet for offentlige myndigheder og 

interessenter og af effektiviteten i den 

offentlige forvaltning" (tematisk mål nr. 

11)14 for at fremme social velfærd og 

økonomisk udvikling og for at gøre en 

fordelagtig lovgivning mere effektiv; 

opfordrer Kommissionen til fuldt ud at 

gøre brug af artikel 197 i TEUF for at 

styrke kapacitetsopbygningen af 

medlemsstaterne i forbindelse med 

gennemførelsen og håndhævelsen af EU-

lovgivningen; 

_________________ _________________ 

14 Artikel 3, litra d), i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 

af 17. december 2013 om Den Europæiske 

Socialfond og om ophævelse af Rådets 

14 Artikel 3, litra d), i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 

af 17. december 2013 om Den Europæiske 

Socialfond og om ophævelse af Rådets 
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forordning (EF) nr. 1081/2006; EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 470. 

forordning (EF) nr. 1081/2006; EUT L 347 

af 20.12.2013, s. 470. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til, hvor 

det er muligt og nødvendigt, at styrke den 

del af Den Europæiske Socialfond, der er 

afsat til "styrkelse af den institutionelle 

kapacitet for offentlige myndigheder og 

interessenter og af effektiviteten i den 

offentlige forvaltning" (tematisk mål nr. 

11)14for at fremme social velfærd og 

økonomisk udvikling og for at gøre en 

fordelagtig lovgivning mere effektiv; 

13. opfordrer Kommissionen til, hvor 

det er muligt og nødvendigt, at styrke de 

instrumenter, der er udformet til at hjælpe 

medlemsstaterne med at genkende 

gennemførelsesproblemer, løse dem på et 

tidligt tidspunkt i 

traktatbrudsprocedurerne og hjælpe dem 

med at finde løsninger og dermed øge 

effektiviteten af EU-lovgivningen; 

_________________  

14 Artikel 3, litra d), i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om 

Den Europæiske Socialfond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1081/2006; EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

470. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. opfordrer Kommissionen til, hvor 

det er muligt og nødvendigt, at styrke den 

del af Den Europæiske Socialfond, der er 

afsat til "styrkelse af den institutionelle 

13. opfordrer Kommissionen til, hvor 

det er muligt og nødvendigt, at styrke de 

finansielle ressourcer, der er afsat til 

"styrkelse af den institutionelle kapacitet 
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kapacitet for offentlige myndigheder og 

interessenter og af effektiviteten i den 

offentlige forvaltning" (tematisk mål nr. 

11)14for at fremme social velfærd og 

økonomisk udvikling og for at gøre en 

fordelagtig lovgivning mere effektiv; 

for offentlige myndigheder og interessenter 

og af effektiviteten i den offentlige 

forvaltning" for at fremme social velfærd 

og økonomisk udvikling og for at gøre en 

fordelagtig lovgivning mere effektiv; 

_________________  

14 Artikel 3, litra d), i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om 

Den Europæiske Socialfond og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1081/2006; EUT L 347 af 20.12.2013, s. 

470. 

 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  78 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13a. minder om, at den lovgivning, der 

giver anledning til de mest åbenlyse 

traktatbrudsprocedurer, er resultatet af 

direktiver; minder om, at forordninger er 

direkte og skal finde anvendelse i alle 

medlemsstaterne; opfordrer derfor 

Kommissionen til at anvende 

forordninger så vidt muligt, når den 

påtænker at fremsætte 

lovgivningsmæssige forslag; mener, at en 

sådan tilgang kan mindske risikoen for 

overregulering; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 b (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 13b. minder om, at præjudicielle 

afgørelser bidrager til at afklare, hvordan 

EU-lovgivningen skal anvendes; mener, 

at denne procedure giver mulighed for en 

ensartet fortolkning og gennemførelse af 

EU-lovgivningen; tilskynder derfor de 

nationale domstole til at forelægge 

spørgsmål for Den Europæiske Unions 

Domstol i tilfælde af tvivl og dermed 

forhindre traktatbrudssager; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at være 

særlig opmærksom på sin kontrol med 

gennemførelsen af Rådets direktiv (EU) 

2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til 

bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, 

der direkte indvirker på det indre markeds 

funktion15, og til at indlede de nødvendige 

traktatbrudssager og herved være særlig 

på vagt med hensyn til ukorrekt eller 

mangelfuld anvendelse; 

14. opfordrer Kommissionen til at være 

særlig opmærksom på sin kontrol med 

gennemførelsen af Rådets direktiv (EU) 

2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til 

bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, 

der direkte indvirker på det indre markeds 

funktion15 og til at indlede 

traktatbrudssager, når det er nødvendigt, 
og herved være særlig på vagt med hensyn 

til ukorrekt eller mangelfuld anvendelse; 

_________________ _________________ 

15 EUT L 193 af 19.7.2016, s. 1. 15 EUT L 193 af 19.7.2016, s. 1. 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  81 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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 14a. glæder sig over Kommissionens 

fortsatte bestræbelser på at håndhæve 

EU's miljøregler med henblik på at sikre 

lige konkurrencevilkår for alle 

medlemsstater og økonomiske aktører og 

for at afhjælpe mangler i gennemførelsen 

og håndhævelsen af EU's 

miljølovgivning, herunder at ty til 

traktatbrudsprocedurer, hvis det er 

nødvendigt; fremhæver imidlertid de 

kendte begrænsninger af effektiviteten af 

EU's miljøregler og navnlig 

miljøansvarsdirektivet; opfordrer 

Kommissionen til at notere sig 

Parlamentets beslutning 

om gennemførelsen af 

miljøansvarsdirektivet1a; 

 _________________ 

 1a Vedtagne tekster, 

P8_TA_PROV(2017)0414. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14b. understreger, at den gældende EU-

ret også omfatter internationale aftaler, 

som EU har indgået; bemærker med 

alvorlig bekymring, at EU's 

miljøregler muligvis ikke er i 

overensstemmelse med 

Århuskonventionen om adgang til 

oplysninger, offentlig deltagelse i 

beslutningsprocesser samt adgang til 

klage og domstolsprøvelse på 

miljøområdet (herefter 

"Århuskonventionen")1a, idet de ikke 

giver miljøorganisationer og borgere 

tilstrækkelig adgang til domstolsprøvelse; 

opfordrer derfor Kommissionen til at tage 

hensyn til konklusionerne og 

henstillingerne fra Århuskonventionens 
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overvågningskomité1b og Rådets holdning 

af 13. juli 20171c og undersøge metoder og 

midler til at overholde 

Århuskonventionen på en måde, som er 

forenelig med de grundlæggende 

principper i Unionens retsorden og dens 

system for domstolsprøvelse; 

 _________________ 

 1a EUT L 1284 af 17.5.2005, s. 4. 

 1b ACCC/C/2008/32 (EU), del II, vedtaget 

den 17. marts 2017. 

 1c 11150/17; Interinstitutionel sag: 

2010/0151 (NLE). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at 

være særlig opmærksom på 

gennemførelsen af vedtagne 

foranstaltninger på området asyl og 

migration med henblik på at sikre, at de 

overholder de principper, der er nedfældet 

i chartret om grundlæggende rettigheder, 

og til at indlede de nødvendige 

overtrædelsesprocedurer, hvor dette er 

relevant; 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  84 

Norbert Erdős, József Szájer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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15. opfordrer Kommissionen til at 

være særlig opmærksom på 

gennemførelsen af vedtagne 

foranstaltninger på området asyl og 

migration med henblik på at sikre, at de 

overholder de principper, der er nedfældet 

i chartret om grundlæggende rettigheder, 

og til at indlede de nødvendige 

overtrædelsesprocedurer, hvor dette er 

relevant; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at være 

særlig opmærksom på gennemførelsen af 

vedtagne foranstaltninger på området asyl 

og migration med henblik på at sikre, at de 

overholder de principper, der er nedfældet i 

chartret om grundlæggende rettigheder, og 

til at indlede de nødvendige 

overtrædelsesprocedurer, hvor dette er 

relevant; 

15. opfordrer Kommissionen til at være 

særlig opmærksom på gennemførelsen af 

vedtagne foranstaltninger på området asyl 

og migration med henblik på at sikre, at de 

overholder de principper, der er nedfældet i 

chartret om grundlæggende rettigheder, og 

til at indlede de nødvendige 

overtrædelsesprocedurer, hvor dette er 

relevant; understreger, at manglen på 

solidaritet mellem visse medlemsstater 

med hensyn til asyl og migration bør 

afhjælpes, således at alle medlemsstater 

opfylder deres forpligtelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Emil Radev 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer Kommissionen til at være 

særlig opmærksom på gennemførelsen af 

15. opfordrer Kommissionen til fortsat 

at føre tilsyn med gennemførelsen af 
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vedtagne foranstaltninger på området asyl 

og migration med henblik på at sikre, at de 

overholder de principper, der er nedfældet 

i chartret om grundlæggende rettigheder, 

og til at indlede de nødvendige 

overtrædelsesprocedurer, hvor dette er 

relevant; 

vedtagne foranstaltninger på området asyl 

og migration, herunder deres 

overensstemmelse med EU's charter om 

grundlæggende rettigheder, og til at 

samarbejde med medlemsstaterne for at 

overvinde de vanskeligheder, de støder på 

i forbindelse med gennemførelsen; 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  87 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. opfordrer Kommissionen til at 

reagere virkningsfuldt på den hastige 

udvikling på området migration og 

sikkerhed og til at håndhæve den 

europæiske dagsorden for migration og de 

dertil knyttede gennemførelsespakker på 

effektiv vis; opfordrer medlemsstaterne til 

at gennemføre tilbagesendelsesdirektivet 

(2008/115/EF)16korrekt og til 

regelmæssigt at aflægge beretning om 

gennemførelsen af den europæiske 

dagsorden for migration; 

16. opfordrer Kommissionen til at 

reagere virkningsfuldt på udviklingen på 

området migration og sikkerhed og til at 

gøre sit yderste for at hjælpe 

medlemsstaterne med at 

bekæmpe irregulær migration; 

_________________  

16 EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  88 

Emil Radev, József Szájer 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. opfordrer Kommissionen til at 

reagere virkningsfuldt på den hastige 

udvikling på området migration og 

16. opfordrer Kommissionen til at 

reagere virkningsfuldt på udviklingen på 

området migration og sikkerhed; opfordrer 
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sikkerhed og til at håndhæve den 

europæiske dagsorden for migration og de 

dertil knyttede gennemførelsespakker på 

effektiv vis; opfordrer medlemsstaterne til 

at gennemføre tilbagesendelsesdirektivet 

(2008/115/EF)16korrekt og til 

regelmæssigt at aflægge beretning om 

gennemførelsen af den europæiske 

dagsorden for migration; 

medlemsstaterne til at gennemføre 

tilbagesendelsesdirektivet (2008/115/EF), 

herunder ved at søge bistand fra Frontex 

til effektive tilbagesendelser, og til hurtigt 

at indgå en aftale om ændring af EU's 

asyllovgivning; 

_________________  

16 EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. opfordrer Kommissionen til at 

kontrollere foreneligheden af 

ansættelseskontrakter uden fast timetal 

med EU's beskæftigelseslovgivning, 

herunder direktivet om 

deltidsbeskæftigelse, da mange af de 

andragender, der blev modtaget i 2016, 

vedrørte usikre ansættelsesforhold; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer EU-institutionerne til hele 

tiden at opfylde deres pligt til at respektere 

den primære EU-ret, når de fastlægger 

bestemmelser i den afledte ret, EU-retten 

og soft law, udvikler politikker og indgår 

17. opfordrer EU-institutionerne til hele 

tiden at opfylde deres pligt til at respektere 

den primære EU-ret, når de fastlægger 

bestemmelser i den afledte ret, EU-retten 

og soft law, udvikler politikker og indgår 



AM\1147318DA.docx 49/50 PE619.083v01-00 

  DA 

aftaler eller overenskomster med 

institutioner uden for EU, og til at opfylde 

deres pligt til at bistå medlemsstaterne med 

alle til rådighed stående midler i disses 

bestræbelser på at gennemføre EU-

lovgivningen på alle områder og overholde 

Unionens værdier og principper, navnlig 

på baggrund af den seneste udvikling i 

medlemsstaterne; 

aftaler eller overenskomster med 

institutioner uden for EU, og til at opfylde 

deres pligt til at bistå medlemsstaterne med 

alle til rådighed stående midler i disses 

bestræbelser på at gennemføre EU-

lovgivningen på alle områder og overholde 

Unionens værdier og principper; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  91 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. er enig med Kommissionen i, at 

individuelle klagere spiller en vigtig 

rolle med hensyn til at indkredse bredere 

problemer i forbindelse med 

håndhævelsen og anvendelsen af EU-

retten, som vedrører borgernes og 

virksomhedernes interesser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17b. understreger, at manglen på et 

sammenhængende og omfattende sæt af 

kodificerede regler for god forvaltning i 

hele Unionen gør det svært for borgere og 

virksomheder let og fuldt ud at forstå 

deres rettigheder i henhold til EU-retten; 

understreger derfor, at kodificering af 

reglerne for god forvaltning i form af en 

forordning, hvori de forskellige aspekter 
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af forvaltningsproceduren fastlægges, 

herunder anmeldelser, bindende 

tidsfrister, retten til at blive hørt og enhver 

persons ret til at få adgang til sine 

sagsakter, styrker borgernes rettigheder 

og sikrer gennemsigtighed; mener, at 

denne lovgivning vil skabe større 

tilgængelighed, klarhed og sammenhæng 

i fortolkningen af de eksisterende regler 

til gavn for borgere og virksomheder og 

for administrationen og tjenestemændene; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Heidi Hautala 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17c. minder om, at Parlamentet i sine 

beslutninger af 15. januar 2013 og 9. juni 

2016 opfordrede til vedtagelse af en 

forordning om en åben, effektiv og 

uafhængig EU-forvaltning på grundlag af 

artikel 298 i TEUF, men disse 

anmodninger fra Parlamentet er endnu 

ikke blevet fulgt op af et forslag fra 

Kommissionen; opfordrer derfor endnu 

en gang Kommissionen til at fremsætte et 

lovgivningsforslag om en europæisk 

forvaltningslov, under hensyntagen til de 

hidtidige skridt, som Parlamentet har 

taget på dette område; 

Or. en 

 


