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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0843/2011 af Alessandro Michelucci, italiensk statsborger, om 
elektroniske overvågningssystemer

Andragende 0943/2011 af Alessandro Michelucci, italiensk statsborger, for 
"Gothic-Party", om godkendelse som faggruppe af personer, der arbejder med it

1. Sammendrag af andragende 0843/2011

Andrageren anmoder om forbud imod elektromagnetiske overvågnings- og kontrolsystemer, 
som han mener, er skadelige for den menneskelige sundhed.

Sammendrag af andragende 0943/2011

Andrageren ønsker at argumentere for udarbejdelsen af et direktiv, som skal definere og 
anerkende en faggruppe for it-ansatte.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0843/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 
2011) og andragende 0943/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. 
december 2011). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, 
stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Det første andragende er en kopi af en anklage sendt til en lokal italiensk politienhed, hvor 
det påstås, at unavngivne myndigheder kan bruge ultralav frekvensstråling til at påvirke 
borgernes "hjernebølger", hvormed de i sidste ende kan kontrollere dem.
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Det andet, fra den samme andrager, indeholder et forslag om at udarbejde en "Gotik Pakt", 
som vil kunne bringe en reetableret EU-traktat sammen med forskellige andre eksisterende 
globale traktater (Den Islamiske Konferenceorganisation, Den Afrikanske Union, Mercosur 
og NATO). Andrageren anerkender fordelene ved et sådant initiativ for tolke og oversættere 
og tilføjer nogle specifikke mål, såsom bekæmpelse af hiv, oprettelsen af et europæisk 
netværk af tv-stationer og en europæisk børs.

Et besøg på den hjemmeside, der tilhører "Gothic-Party", viser, at indgivelse af andragender 
til Europa-Parlamentet tilsyneladende udgør en af dets vigtigste aktiviteter. Kommissionen 
bemærker dog, at det på intet tidspunkt gøres klart, hvordan andrageren direkte berøres af de 
spørgsmål, han præsenterer, i overensstemmelse med artikel 227 i EUF-traktaten.

Med hensyn til andragendernes substans vil Kommissionen for det første endnu en gang 
henvise udvalget til Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS), der udgør en alment anerkendt kilde til aktuelle videnskabelige 
oplysninger om potentielle sundhedsrisici ved stråling1.

Kommissionen vil derudover foreslå først at henvise andrageren til autoritative publikationer 
om brugen af organisationer for regional integration (f.eks Andespagten, ASEAN og EU) 
samt mere generelle systemer for global styring. FN-Universitet giver adgang til en egnet 
bibliografi2.

Vedrørende udryddelse af hiv kan andrageren med fordel henvises til det eksisterende 2015-
mål nr. 5 og de relevante parlamentariske forhandlinger3; vedrørende et europæisk netværk af 
tv-stationer kan han henvises til EU's eksisterende nyhedskanal og de relevante 
parlamentariske forhandlinger, f.eks. om Løkkegaard-betænkningen og Lamassoure-
betænkningen; samt vedrørende berettigelsen af konkurrence mellem nationale og endog 
regionale børser henvises han til Lamfalussys "vismandsrapport" fra 2001 og de relevante 
parlamentariske forhandlinger.

Kommissionen mener, at præmisserne er meget svage i de to andragender, hvilket er 
ukarakteristisk for de andragender, som den normalt anmodes om oplysninger om.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 En passende bibliografi fra FN-Universitetet findes på: http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


