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PROTOKOLL
från sammanträdet den 10 februari 2009, kl. 15.00–18.30,

och den 11 februari 2009, kl. 9.00–12.30
BRYSSEL

Sammanträdet öppnades torsdagen den 10 februari 2009 kl. 15.02, med utskottets ordförande 
Marcin Libicki som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan (PE 420.044)

Förslaget till föredragningslista godkändes med följande ändringar:

 Diskussionen om punkt 5 (betänkande om Europeiska ombudsmannens särskilda 
rapport till Europaparlamentet med anledning av det förslag till rekommendation 
som riktats till Europeiska kommissionen i klagomål 185/2005/ELB 
(2008/0000(INI)) föredragande Miguel Angel Martínez Martínez, utgick.

 Punkterna 18, 35 och 37 utgick också.

 B-punkter på föredragningslistan:
– Punkt 57: Framställning 452/2007 skulle fortsätta att vara öppen eftersom 

framställaren meddelat sin avsikt att inkomma med ytterligare information.
– Punkterna 59 och 69: Framställningarna 704/2007 och 1300/2007 skulle 

flyttas upp till A-punkter och diskuteras vid nästa sammanträde.

Följande yttrade sig: Robert Atkins, Miguel Angel Martínez Martínez och 
ordföranden

2. Meddelanden från ordföranden

 Framställare skulle närvara vid följande punkter i föredragningslistan:
– punkt 6: framställning 620/2008, om den polska minoriteten i den tjeckiska 

regionen Zaolzie,
– punkt 7: framställningarna 188/2006 och 1198/2008 om systemen för social 

trygghet för migrerande arbetstagare,
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– punkt 9: framställning 790/2007, om diskriminering av sklerospatienter i 
Polen,

– punkt 10: framställning 998/2006, om regionalt stöd åt patienter som lider 
av multipel skleros,

– punkt 12: framställning 1016/2007, om mukopolysackaridos och tillgång till 
läkemedel,

– punkt 13: framställning 1234/2007, om Banco Santander och 
pensionsrättigheter,

– punkt 15: framställning 1354/2007, om handlingar i mål och ärenden av 
civil och kommersiell natur i Grekland,

– punkt 29: framställning 1232/2007, om ett raffinaderi i Bilbao. Den 
regionala ministern skulle också närvara.

 Omröstningarna om punkterna 21 och 22 skulle äga rum på elektronisk väg och 
alla ledamöter måste se till att de hade med sig sina elektroniska röstkort.

 Följande framställningar skulle avslutas: 
– framställning 1173/2003, om pensionsrättigheter för tvångsarbete under 

nazistregimen, 
– framställning 617/2005 om en incident vid Münchens flygplats, efter svar 

från de tyska myndigheterna,
– framställning 936/2006, om pensionsrättigheter i Luxemburg; ordföranden 

konstaterade också att framställarna var mycket nöjda med resultatet,
– framställning 224/2007, om demokrati i Guinea, efter en skrivelse från 

Glenys Kinnock, medordförande i den gemensamma AVS–
EG-församlingen,

– framställning 604/2007, om underlåtenhet att i Grekland erkänna en 
vidareutbildning i tandreglering vid ett rumänskt universitet. 

 Framställningarna 80/2006 och 1265/2007 skulle återupptas med hänsyn till att 
framställarna lämnat nya upplysningar.

3. Övriga frågor 

 Redogörelse för ordförandens besök i Gateshead och Newcastle i Storbritannien 
den 28 januari 2009 med anledning av framställning 727/2005 om avfallsdeponin i 
Path Head: 

Ordföranden framhöll att besöket gjordes på inbjudan från framställarna förra 
sommaren som upprepats under hösten. Besöket gav möjlighet att sammanträffa med 
de berörda parterna (framställarna, lokala myndigheter i Gateshead och ledningen för 
avfallsdeponin – SITA). De tre lokala ledamöterna av Europaparlamentet hade 
informerats i förväg om besöket och ledamoten Fiona Hall samt assistenten till 
ledamoten Martin Callanan deltog i olika möten. Framställarna kunde visa det område 
som berördes av anläggningen av avfallsdeponin, alldeles intill deras hem, och 
framföra sina farhågor om föroreningsriskerna. Myndigheterna lämnade mycket 
utförlig information, bland annat redogörelser för tidigare avfallsdeponier och 
gruvverksamhet i området, och chefen för anläggningen ordnade ett besök på platsen 
samt svarade på frågor. Ordföranden accepterade en inbjudan från 
kommunfullmäktiges ledning i Newcastle för en artighetsvisit. Under mötet gavs 
information om Europaparlamentets process för framställningar och en informell 
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diskussion hölls, bland annat om EU:s politik för avfallshantering och de principer 
man följde i Newcastle. En skriftlig rapport skulle utarbetas och distribueras till 
ledamöterna inom kort.

Följande yttrade sig: Robert Atkins och ordföranden.

4. Presentation av Europeiska ombudsmannen (Nikiforos Diamandouros) av hans 
särskilda rapport till Europaparlamentet med anledning av det förslag till 
rekommendation som riktats till Europeiska kommissionen i klagomål 
185/2005/ELB (åldersdiskriminering av frilanstolkar)

Följande yttrade sig: Nikiforos Diamandouros (Europeiska ombudsmannen), 
Jordi Curell (Europeiska kommissionens företrädare), Miguel Angel Martínez 
Martínez, Manolis Mavrommatis, Robert Atkins och ordföranden. 

Beslut: Utskottet upprepade sitt stöd till utarbetandet av ett initiativbetänkande om 
Europeiska ombudsmannen särskilda rapport, som måste gå till omröstning före 
mandattidens utgång. Utskottet uttryckte sin bestörtning över 
utskottsordförandekonferensens beslut att inte rekommendera godkännande av att 
betänkandet utarbetades. Samordnarna skulle diskutera ett eventuellt överklagande till 
talmannen Hans-Gert Pöttering för att begära godkännande av ett betänkande.

5. Framställning 620/2008, ingiven av Józef Staniek (polsk medborgare), för 
stiftelsen ”The Polish Word to Zaolzie” och undertecknad av ytterligare 
16 personer, om den polska minoriteten i den tjeckiska regionen Zaolzie 

Följande yttrade sig: Józef Staniek och Stanislaw Gawlik (framställare), Aristide 
Lavrentzos (Europeiska kommissionens företrädare), Tatjana Ždanoka, 
Árpád Duka-Zólyomi, Grażyna Staniszewska och ordföranden.

Beslut: Framställningen kvarstår. Ordföranden skulle skicka en skrivelse till 
Tjeckiens ständiga representation i EU för att be om deras kommentar om saken. 
Framställningen skulle hänvisas för yttrande till utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt till Europaparlamentets tvärgrupp för 
nationella minoriteter och regionala språk.

6. Framställning 188/2006, ingiven av Anna Krazucka (polsk medborgare), för den 
polska arbetsgivarföreningen ”Izba Pracodawców Polskich”, om polska och 
tyska myndigheters påstådda överträdelse av EU:s bestämmelser om sociala 
trygghetssystem för anställda personer och deras familjer som flyttar inom 
gemenskapen

Framställning 1198/2008 ingiven av Tomasz Major (polsk medborgare), för den 
polska arbetsgivarorganisationen ”IPP”, om utfärdande av E 101-intyg för 
arbetstagare som omfattas av artikel 14.1 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 
om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

Följande yttrade sig: Radek Casta (Europeiska kommissionens företrädare), 
Hubert Czerniuk (företrädare för Polens ständiga representation i EU) och 
ordföranden.
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Beslut: Framställningen kvarstår för att ge framställaren möjlighet att lägga fram ny 
information. Om framställaren inte gjorde det skulle framställningen avslutas vid ett 
kommande sammanträde. 

7. Framställning 1007/2006, ingiven av Marek Michalowski (polsk medborgare), om 
den tyska pensionsfonden DRB:s vägran att erkänna anställningsperioder i Polen

Följande yttrade sig: Radek Casta (Europeiska kommissionens företrädare), 
Manolis Mavrommatis och ordföranden.

Beslut: Framställningen avslutas mot bakgrund av Europeiska kommissionens svar.

8. Framställning 790/2007, ingiven av Izabela Odrobinska (polsk medborgare), för 
”Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego” (polska förbundet för 
sklerospatienter), om diskriminering av sklerospatienter i Polen

Framställning 998/2006 ingiven av Carles Riquelme Felip (spansk medborgare), 
om regionalt stöd åt patienter som lider av multipel skleros
Följande yttrade sig: Monica Filipowicz (för framställaren Izabela Odrobinska), 
Carles Riquelme Felip (framställare), Pedro Carrascal Rueda (för det spanska 
MS-förbundet), Nick Fahy (Europeiska kommissionens företrädare), 
Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Grażyna Staniszewska, 
Antolín Sánchez Presedo, Christoph Talheim (för det europeiska MS-förbundet) och 
ordföranden.

Beslut: Framställningen kvarstår. Ordföranden skulle skicka en skrivelse till 
hälsoministerierna i Polen och Katalonien (en kopia av skrivelsen skulle skickas för 
kännedom till ledamoten i Europeiska kommissionen med ansvar för hälsovårdsfrågor, 
Markos Kyproanou). 

9. Framställning 1242/2007, ingiven av Alessandro Rasman (italiensk medborgare), 
om medicinering för MS (multipel skleros) i Italien

Följande yttrade sig: Christophe Roeland (Europeiska kommissionens företrädare) 
och ordföranden.

Beslut: Framställningen kvarstår. Ordföranden skulle skicka en särskild skrivelse till 
den italienska hälsovårdsministern.

10. Framställning 1016/2007, ingiven av Teresa Matulka (polsk medborgare), för 
”Föreningen för barn med mukopolysackaridos och relaterade sjukdomar” och 
med ytterligare två underskrifter, om de polska myndigheternas underlåtenhet 
att följa bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 141/2000 om särläkemedel

Framställning 239/2008, ingiven av Tomasz Bratasz (fransk medborgare), om 
bristfälliga bidrag från den polska regeringen för medicinering för att behandla 
mukopolysackaridos, en ovanlig genetisk sjukdom

Följande yttrade sig: Christophe Roeland (Europeiska kommissionens företrädare) 
och ordföranden.
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Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från 
kommissionen.

11. Framställning 1012/2007, ingiven av Miguel Gersol Fernandez (spansk 
medborgare), för en fackförening inom Banco Santander, om en påstådd 
överträdelse av artikel 39 i EG fördraget och sekundärrätten när det gäller 
lagstiftningen om kompletterande pensioner i Spanien

Framställning 1234/2007, ingiven av Juan Maria Martínez Fernández (spansk 
medborgare), för ”Asociación para la defensa de los derechos civiles” (föreningen 
för försvar av medborgerliga rättigheter), om den inskränkning i den fria 
rörligheten för arbetstagare som spansk pensionslagstiftning påstås medföra

Följande yttrade sig: Antonio Ferrer Sais, Juan Maria Martínez Fernández
(framställare), Georg Fischer och Francisco Perez Flores (företrädare för 
Europeiska kommissionen), Inés Ayala Sender, Antolín Sánchez Presedo och 
ordföranden.

Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från 
kommissionen.

12. Behandling av förslag till betänkande om årsrapporten om verksamheten vid 
utskottet för framställningar 2008 (2008/2301 (INI)). Föredragande: 
Mairead McGuinness (PPE-DE)

Följande yttrade sig: Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, 
Robert Atkins, William Floyd (Europeiska kommissionens företrädare) och 
ordföranden.

Beslut: Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till den 10 mars 2008, 
kl. 17.00.

13. Framställning 1354/2007, ingiven av Anastasia Gaki (grekisk medborgare), om 
grekiska myndigheters bristande efterlevnad av rådets förordning (EG) 
nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden 
av civil eller kommersiell natur 

Följande yttrade sig: Anastasia Gaki och Andreas Heinen (framställare), 
Thomas Ljungquist (Europeiska kommissionens företrädare), Georgios Georgiou, 
Angeliki Kabanari, Kampanari (Greklands ständiga representation i EU) och 
ordföranden.

Beslut: Framställningen kvarstår. Ordföranden skulle skicka en särskild skrivelse till 
Greklands ständiga representation i EU).

14. Framställning 440/2006, ingiven av Vincent Farrugia (maltesisk medborgare), för 
Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, om den maltesiska statens 
överträdelser av eldirektivet (2003/54/EG)

Följande yttrade sig: Elisabetta Garofalo (Europeiska kommissionens företrädare) och 
ordföranden.
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Beslut: Framställningen avslutas mot bakgrund av Europeiska kommissionens svar.
(Kommissionens företrädare skulle ge en skriftlig bekräftelse på sitt muntliga inlägg.)

15. Framställning 951/2004, ingiven av Jan Dolezal (polsk medborgare), för 
”Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu”, om överträdelse av 
gemenskapsrätten i de nya polska skattebestämmelserna

Följande yttrade sig: Monika Waloszczyk (Europeiska kommissionens företrädare) 
och ordföranden.

Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från 
kommissionen. 

Sammanträdet ajournerades kl. 18.20.

Onsdagen den 11 februari 2009

16. Samordnarnas sammanträde (inom stängda dörrar kl. 9.00–09.30)

Sammanträdet återupptogs kl. 10.05 med utskottets ordförande Marcin Libicki som 
ordförande. 

17. Ordförandens meddelanden beträffande samordnarnas beslut

Ordföranden meddelade följande:

 Förslag till regler för bästa praxis för utskottets framtida arbete: Samordnarna kom 
överens om att inge dokumentet ”regler för bästa praxis”, som utarbetats av 
ledamöterna från PPE-DE-gruppen och PSE-gruppen som ett arbetsdokument från 
utskottet. Dokumentet skulle översättas och sedan översändas för att kunna antas 
vid nästa utskottssammanträde.

 Läget för utredningsavdelningens undersökningar: Samordnarna mottog ett 
bakgrundsdokument med en redogörelse för de undersökningar som genomförts 
eller inletts på begäran av utskottet. 

 Övriga frågor: Utskottets initiativbetänkande om ombudsmannens särskilda 
rapport. Samordnarna förordade utskottets allmänna syn och föreslag att ett 
överklagande skulle inges till talmannen Hans-Gert Pöttering om godkännande av 
att utskottet utarbetande och antog ett betänkande före mandattidens utgång.

18. Yttrande över en aktiv dialog med medborgarna om EU (2008/2224 (INI)). 
Föredragande Kathy Sinnott (IND/DEM)

Följande yttrade sig: Kathy Sinnott, föredraganden, som höll ett kort 
inledningsanförande, Michael Cashman och ordföranden.

Beslut: yttrandet antogs enhälligt (37 avgivna röster).
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19. Betänkande om konsekvenserna av den omfattande urbaniseringen i Spanien för 
EU-medborgarnas individuella rättigheter, för miljön och för tillämpningen av 
EUlagstiftningen, på grundval av ingivna framställningen 
(framställningarna 609/2003 och andra) (2008/2248(INI)). Föredragande: 
Margrete Auken (Verts/ALE)

Följande yttrade sig: Margrete Auken, föredraganden, som höll ett kort 
inledningsanförande, Michael Cashman, Gay Mitchell (ordningsfråga), Robert Atkins 
(ordningsfråga), Carlos José Iturgaiz Angulo, Cristina Gutiérrez-Cortines 
(ordningsfråga), Nicolae Vlad Popa och ordföranden.

Beslut: Det ändrade betänkandet antogs med 24 röster för, 11 röster mot och 
1 nedlagd röst (36 avgivna röster).

20. Arbetsdokument om studiebesöket i Bulgarien (27–30 oktober 2008)

Följande yttrade sig: Robert Atkins, Simon Busuttil, Kathy Sinnott, Robert Atkins 
(ordningsfråga), Andras Demeter (Europeiska kommissionens företrädare), 
Dushana Zdravkova och ordföranden 

Beslut: Rapporten godkändes med förbehåll för kommentarerna från 
Dushana Zdravkova.

21. Framställning 828/2006,ingiven av Niall Gilligan (irländsk medborgare), om 
påstådda brott mot EG-direktiven 96/82 och 89/391 som begåtts av Irland 
(Shannon airport)

Följande yttrade sig: Tobias Biermann (Europeiska kommissionens företrädare), 
Sean Liddy (för framställaren), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott och ordföranden.

Beslut: Framställningen kvarstår. Ordföranden skulle skicka en särskild skrivelse till 
den irländska miljöministern. 

22. Framställning 959/2006, ingiven av Michael Zammit (maltesisk medborgare), om 
verksamheten vid fabriken Blokrete Ltd som lett till hälso- och miljöproblem för 
invånarna i Lija (Malta)

Följande yttrade sig: Andrej Kobe (Europeiska kommissionens företrädare), 
Simon Busuttil (uttryckte sitt missnöje med att kommissionen inte svarat på hans 
tidigare begärande om att utverka en förteckning från de maltesiska myndigheterna 
över konkreta åtgärder som dessa planerar för att ta itu med luftföroreningsproblemen 
i Lija) och ordföranden.

Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från 
kommissionen.
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23. Framställning 1232/2007,Manuel Garcia Gonzáles (spansk medborgare), för 
Plataforma Ciudadana Refineria NO, om påstådda brott mot direktiv 2003/4/EG 
och 85/337/EEG i samband med det planerade Balboa raffinaderiet i 
Extremadura (Spanien)

Följande yttrade sig: Pedro Sanchez (för Plataforma Ciudadana Refineria NO), 
Yolanda Villar Ruberte (Europeiska kommissionens företrädare), 
José Luis Navarro Ribera, regionministeriet för industri, energi och miljö i 
Extremaduras regionregering, Alejandro Cercas, Willy Meyer Pleite, 
David Hammerstein och ordföranden.

Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från 
kommissionen.

24. Yttrande över kommissionens tjugofemte årsrapport om kontroll av 
gemenskapsrättens tillämpning (2007) KOM(2008)0777, (2008/2337 (INI)). 
Föredragande: Diana Wallis (ALDE)

Följande yttrade sig: Diana Wallis, föredraganden, som redogjorde för de 
huvudpunkter som togs upp i dokumentet, Jonathon Stoodley 
(Europeiska kommissionens företrädare) David Hammerstein och ordföranden.

Beslut: Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till den 10 mars 2008, 
kl. 17.00.

25. Diskussionen av punkterna 26 (framställning 434/2006), 27 (125/2008), 31 
(265/2007), 32 (643/2007), 33 (760/2007), 34 (784/2007), 36 (350/2007) bordlades. 
Kommissionen skulle lämna skriftliga uppdateringar av sina tidigare 
meddelanden om framställningarna 265/2007, 643/2007, 760/2007 och 350/2007.

26. Framställningar under B

 Framställningarna 594/2002, 597/2002, 83/2003, 1233/2003, 1257/2003, 54/2004, 
49/2005, 57/2005, 60/2005, 61/2005, 64/2005, 71/2005, 94/2005, 171/2005, 
242/2005, 397/2005, 547/2005, 629/2005, 661/2005, 816/2005, 817/2005, 
60/2006, 596/2006, 650/2006, 722/2006, 383/2007, 521/2007, 931/2008, 
1040/2002, 783/2003, 340/2004, 344/2005, 113/2005, 143/2005, 264/2005, 
653/2005, 997/2005, 126/2006, 187/2006, 413/2006, 518/2006, 634/2006, 
660/2006, 689/2006, 760/2006, 902/2006, 1004/2006, 467/2007, 799/2007, 
866/2007, 875/2007, 1119/2007, 1120/2007, 1161/2007, 1166/2007, 1236/2007, 
1286/2007, 1311/2007, 1427/2007, 59/2008, 80/2008, 81/2008, 95/2008, 
127/2008, 232/2008, 272/2008, 338/2008, 342/2008, 442/2008, 469/2008, 
628/2008, 709/2008 avslutades mot bakgrund av kommissionens svar. 

27. Datum och plats för nästa sammanträde 

Bryssel:
Tisdagen den 31 mars 2009, kl. 9.00–18.30.

Sammanträdet avslutades kl. 12.35.
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Robert Atkins (1,2), Simon Busuttil (2), Cristina Gutiérrez-Cortines (2), Martin Kastler(1), Mairead McGuinness (1,2), Manolis 
Mavrommatis (1,2), Gay Mitchell (1,2), José Javier Pomés Ruiz (1,2), Nicolae Vlad Popa (2), Andreas Schwab(2), Richard Seeber (2), 
Rainer Wieland (1,2), Inés Ayala Sender (1,2), Alessandro Battilocchio (2), Victor Boştinaru (2), Alexandra Dobolyi (1,2), Glyn Ford 
(2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), David Martin (2), Miguel Angel Martínez Martínez (1,2), Marian Harkin (1), Diana Wallis 
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