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Indledende bemærkninger

De gældende regler om retten til at indgive andragender og udøvelsen af Europa-Parlamentets 
beføjelser hvad angår de andragender, som er indgivet af andragerne, har i det store og hele 
stået dens prøve og vist sig at være generelt passende. Navnlig har de dannet den ramme, 
inden for hvilken EF-traktatens artikel 194 har fundet anvendelse.

Udvalgets arbejde er dog i de sidste år blevet mere intenst, idet medlemmerne ved mange 
lejligheder selv har taget initiativ til at sikre, at Parlamentet som institution er i stand til bedre 
at sætte sig ind i europæiske borgeres problemer. Det har i den forbindelse vist sig, at de 
gældende regler med en vis "finpudsning" i højere grad kunne komme til at afspejle den 
pragmatiske og gradvise udvikling af den behandling, der anvendes til andragender. Det 
skønnes hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage mere omfattende ændringer af 
forretningsordenens bestemmelser for så vidt angår proceduren for andragender.

Et af målene med den foreslåede revidering er derfor at forbedre gennemsigtigheden og 
klarheden i de grundlæggende regler, som udvalget anvender, og tilpasse dem til de behov, 
som borgere i et EU med 27 medlemsstater har. Det er også nødvendigt at opdatere reglerne 
for at holde trit med de ændringer, som Parlamentet, og særligt Præsidiet, har besluttet 
vedrørende rapporteringsprocedurerne. Der er også behov for en mere udførlig beskrivelse af 
forbindelserne mellem udvalget og Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Et andet særligt punkt kræver nogle kommentarer. Siden reglerne sidst blev ændret for 
adskillige år siden, er der sket en enorm udvikling i kommunikationsteknologien, og borgerne 
er i dag lang mere tilbøjelige til at tage kontakt med hinanden og organisere sig ved hjælp af 
internettet. Andragender sendes i stigende antal elektronisk, og når der igangsættes 
organiserede kampagner, ønsker borgerne at kunne tilføje deres navne for at støtte 
andragender, som der enten samles underskrifter til, eller som allerede er blevet indgivet, og 
som de vil give deres støtte til. Vores regler og elektroniske faciliteter skal tage højde herfor. 
Sekretariatet forhandler derfor med de ansvarlige tjenester om de tekniske procedurer, der 
hurtigst muligt skal udvikles. Reglerne må derfor også ændres for at afspejle dette. Dette må 
ikke forveksles med det "dokumentregister", som Parlamentet allerede har oprettet, og derfor 
må den gældende artikel 192, stk. 2, nødvendigvis ændres.

Et sidste, men meget vigtigt punkt vedrører behovet for at sikre gennemsigtighed i proceduren 
for andragender som en hovedregel, kombineret med indførelsen af mere retligt bindende 
bestemmelser hvad angår privatlivets fred og fortrolighed, når andragerne specifikt kræver 
dette. "Privatlivets fred" drejer sig specifikt om andragerens navn og personlige oplysninger. 
"Fortrolighed" vedrører indholdet af det emne, som andrageren har taget op, uafhængigt af om
den pågældende person har bedt om at få sit navn tilbageholdt eller ej.  

Tidligere udkast til det vedlagte dokument har været genstand for drøftelser på 
sekretariatsniveau med de politiske grupper, inden det blev forelagt koordinatorerne. 
Dokumentet, med ordførerens kommentarer, kan nu gøres til genstand for en omfattende og 
konstruktiv debat i udvalget.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Nuværende tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 191, stk. 3

3. Andragender skal være affattet på et af 
Unionens officielle sprog. Andragender, der 
er affattet på et andet sprog, behandles kun, 
hvis andrageren har vedlagt en oversættelse 
eller et resume på et af Unionens officielle
sprog. Oversættelsen eller resumeet danner 
grundlag for Parlamentets arbejde.
Parlamentets brevveksling med andrageren 
sker på det officielle sprog, som 
oversættelsen eller resumeet er affattet på.

3. Andragender skal være affattet på et af 
Unionens officielle sprog. Andragender, der 
er affattet på et andet sprog, behandles kun, 
hvis andrageren har vedlagt et oversat 
resumé på et officielt sprog. Parlamentets 
brevveksling med andrageren sker på det 
officielle sprog, som oversættelsen eller 
resumeet er affattet på.

Ændringsforslag 2
Artikel 191, stk. 4 a (nyt)

4a. I forbindelse med undersøgelsen af 
andragender, for at orientere sig om de 
faktiske forhold eller som led i søgningen 
efter løsninger kan udvalget arrangere 
undersøgelsesrejser til den medlemsstat 
eller det område, som andragendet 
vedrører. Deltagerne i sådanne 
undersøgelsesrejser udarbejder en rapport 
herom, som forelægges for udvalget. Den 
fremsendes endvidere til Europa-
Parlamentets formand til orientering.
Udvalget kan beslutte at træffe sådanne 
yderligere parlamentariske 
foranstaltninger, som det skønner 
nødvendige.



AD\702465DA.doc 5/10 PE398.331v04-00

DA

Begrundelse
Dette ændringsforslag præciserer proceduren for at aflægge beretning om 
undersøgelsesrejserne og giver udvalget mulighed for at foretage yderligere opfølgning, hvis 
dette skønnes nødvendigt.

Ændringsforslag 3
Artikel 191, stk. 5

5. De andragender, der er optaget i 
registeret, henvises af formanden til det 
kompetente udvalg, der undersøger, om de 
henhører under Unionens 
virksomhedsområde.

5. De andragender, der er optaget i 
registeret, henvises af formanden til det 
kompetente udvalg, der tager stilling til, om 
andragendet opfylder betingelserne for 
behandling i henhold til traktatens 
bestemmelser og stk. 1 ovenfor og 
underretter andrageren herom.

Ændringsforslag 4
Artikel 191, stk. 6

6. Erklærer udvalget, at et andragende ikke 
opfylder betingelserne for behandling, 
henlægges det. Henlæggelsen begrundes 
over for andrageren.

6. Erklærer udvalget, at et andragende ikke 
opfylder betingelserne for behandling, 
henlægges det, og andrageren underrettes 
herom. Hvor det er muligt, kan der 
henvises til alternative klagemuligheder.

Ændringsforslag 5
Artikel 191, stk. 7

7. Det kompetente udvalg kan i så fald 
foreslå andrageren at henvende sig til den 
kompetente nationale myndighed eller 
unionsmyndighed.

udgår

Ændringsforslag 6
Artikel 191, stk. 8

8. Medmindre andrageren anmoder om, at 
andragendet behandles fortroligt, opføres 
det i et offentligt register.

8. Efter registrering betragtes et 
andragende som hovedregel som et 
offentligt dokument, og andragerens navn 
og andragendets indhold kan offentliggøres 
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af Parlamentet i åbenhedens interesse.

Ændringsforslag 7
Artikel 191, stk. 8 a (nyt)

8a. Uanset stk. 8 kan andragerne anmode 
om, at deres navn tilbageholdes for at 
beskytte deres privatliv, og Parlamentet skal 
i så fald respektere en sådan anmodning.

Ændringsforslag 8
Artikel 191, stk. 8 b (nyt)

8b. Andragerne kan anmode om, at deres 
andragende behandles fortroligt, hvorefter 
Parlamentet tager passende forholdsregler 
for at sikre, at indholdet ikke 
offentliggøres. Andragere vil blive 
underrettet om de præcise omstændigheder 
for anvendelsen af denne bestemmelse.

Ændringsforslag 9
Artikel 191, stk. 9

9. Udvalget kan, hvis det finder det 
hensigtsmæssigt, henvise behandlingen af 
et andragende til ombudsmanden.

udgår

Ændringsforslag 10
Artikel 192, stk. - 1 (nyt)

-1. Andragender, der opfylder betingelserne 
for behandling, behandles af udvalget som 
led i dets normale aktiviteter, enten ved 
drøftelser på et ordinært møde eller ved en
skriftlig procedure. Andragerne kan 
indbydes til at deltage i udvalgets møder, 
hvis deres andragende skal drøftes, eller de 
kan anmode om at være til stede. 
Andragerne gives taleret efter formandens 
skøn.
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Ændringsforslag 11
Artikel 192, stk. 1

1. Det kompetente udvalg kan vedtage at 
udarbejde betænkning om eller på anden 
måde tage stilling til de andragender, som 
det har erklæret i overensstemmelse med 
betingelserne for behandling.

1. Udvalget kan vedtage at udarbejde 
betænkning og på eget initiativ forelægge 
Parlamentet en beslutning om et 
andragende, der opfylder betingelserne for 
behandling, med henblik på drøftelse på et 
plenarmøde efter tilladelse fra den 
ansvarlige myndighed.

Udvalget kan, navnlig ved andragender, der 
går ud på at ændre gældende ret, indhente 
udtalelse fra et andet udvalg, jf. artikel 46.

Udvalget kan indhente udtalelser fra andre 
udvalg med særlig kompetence inden for 
det pågældende emne.

Ændringsforslag 12
Artikel 192, stk. 3

3. I forbindelse med behandlingen af 
andragender eller for at orientere sig om de 
faktiske forhold kan udvalget høre 
andragerne, foranstalte almindelige 
høringer eller lade medlemmer foretage 
rejser for på stedet at orientere sig om de 
faktiske forhold.

3. I forbindelse med undersøgelsen af 
andragender, for at orientere sig om de 
faktiske forhold eller som led i søgningen 
efter løsninger kan udvalget lade 
medlemmerne arrangere 
undersøgelsesrejser til den medlemsstat 
eller det område, som andragendet 
vedrører.

Rapporter fra sådanne besøg skal 
godkendes af udvalget og fremsendes til 
formanden til orientering.

Ændringsforslag 13
Artikel 192, stk. 4

4. Til forberedelse af sin udtalelse kan 
udvalget anmode Kommissionen om at 
forelægge dokumenter, meddele oplysninger 
og give adgang til sine tjenester.

4. Til forberedelse af sin udtalelse om et 
andragende, der opfylder betingelserne for 
behandling, kan udvalget anmode 
Kommissionen om at foretage en foreløbig 
undersøgelse, navnlig hvad angår 
implikationerne for EU-retten og EF-
traktatens bestemmelser, forelægge 
dokumenter, meddele oplysninger eller på 
anden måde bistå udvalget. Repræsentanter 
for Kommissionen deltager i 
udvalgsmøderne.
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Ændringsforslag 14
Artikel 192, stk. 5

5. Udvalget kan forelægge Parlamentet 
beslutningsforslag om de andragender, det 
har behandlet.

5. Udvalget kan fremsende sin udtalelse 
eller henstilling til Kommissionen, Rådet 
eller den pågældende medlemsstats
kompetente myndighed med henblik på 
handling eller svar. Det kan stille en 
mundtlig forespørgsel til Rådet eller 
Kommissionen til behandling på 
plenarmødet, ledsaget af en beslutning til 
afslutning af debatten.

Udvalget kan desuden anmode om, at 
Parlamentets formand fremsender dets 
udtalelser til Kommissionen eller Rådet.

Ændringsforslag 15
Artikel 192, stk. 7

7. Andragerne underrettes af Parlamentets 
formand om de afgørelser, der er truffet 
med hensyn til deres andragender, og om
begrundelsen herfor.

7. Andragerne underrettes om de afgørelser,
som udvalget har truffet med hensyn til 
deres andragender, og om begrundelsen 
herfor.

Når behandlingen af et andragende, der 
opfylder betingelserne for behandling, er 
tilendebragt, erklæres den for afsluttet, og 
andrageren underrettes.

Ændringsforslag 16
Artikel 193, stk. 2

2. Titlen på og sammendraget af de i 
registeret optagne andragender samt de 
udtalelser, der er fremsendt i forbindelse 
med behandlingen af andragendet, gøres 
sammen med de vigtigste afgørelser 
offentligt tilgængelige i en database, for så 
vidt andrageren er indforstået hermed. 
Andragender, der behandles fortroligt, 
opbevares i Parlamentets arkiv, hvor de er 
tilgængelige for alle medlemmer.

2. Titlen på og sammendraget af de i 
registeret optagne andragender samt de 
udtalelser, der er fremsendt i forbindelse 
med behandlingen af andragendet, gøres 
sammen med de vigtigste afgørelser 
offentligt tilgængelige i en database, for så 
vidt andrageren er indforstået hermed, og 
udvalget råder over de nødvendige 
økonomiske, tekniske og menneskelige 
ressourcer hertil. Andragender, der 
behandles fortroligt, opbevares i 
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Parlamentets arkiv, hvor de er tilgængelige 
for alle medlemmer.

Begrundelse
Dette ændringsforslag erkender betydningen af at være i besiddelse af de nødvendige 
ressourcer som en forudsætning for at kunne oprette en offentlig database.
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