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FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

mandag den 10. februar 2014 kl. 15.00-18.30
tirsdag den 11. februar 2014 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale PHS P4B001

1. Vedtagelse af udkast til dagsorden1 PE 528.119
FdR 1017824

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den:
 16. december 2013

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ bilag

3. Meddelelser fra formanden

                                               
1  I overensstemmelse med udvalgets afgørelse af 30. september 1997 på grundlag af arbejdsdokument 
PE 223.544 vil punkterne under del B i den foreslåede dagsorden ikke blive drøftet på mødet. Ethvert medlem 
kan dog før mødets afslutning anmode om at få et punkt fra del B flyttet til del A. Punktet vil så automatisk blive 
flyttet til del A og drøftet på et senere møde.
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4. Diverse sager

I nærværelse af Europa-Kommissionen

A. Andragender, der foreslås drøftet i udvalget på grundlag af Kommissionens 
skriftlige svar eller andre modtagne dokumenter

Sundhed

5. Andragende 0232/2013 af Anna Kleszcz, polsk statsborger, om 
indførelse af ensartede europæiske procedurer for behandling af 
kroniske smerter på medicinske institutioner
(med deltagelse af andrageren)

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

Sociale anliggender

6. Andragende 0807/2013 af Heinrich Haller, tysk statsborger, om 
en arbejdsskade

CM – PE 524.865
FdR 1012898

Miljø

7. Andragende 1517/2012 af G.S., italiensk statsborger, om 
udelukkelse af den italienske stats forpagtede havområder fra 
direktiv 2006/123/EF
(med deltagelse af andrageren)

CM – PE 519.659
FdR 1004088

Fiskeri

8. Andragende 1938/2012 af Danny Byrne, irsk statsborger, om de 
irske myndigheders forskelsbehandling i forbindelse med 
gennemførelsen af kompensationsordningen for forliste 
fiskerfartøjer
(med deltagelse af andrageren)

CM – PE 527.897
FdR 1015887

Det europæiske borgerinitiativ

9. Fremlæggelse af en undersøgelse om det europæiske 
borgerinitiativ:
"Det europæiske borgerinitiativ – den første lære af 
gennemførelsen" – Fremlæggelse af midtvejsrapporten med 
henblik på den første høring om Det Europæiske Borgerinitiativ 
den 17.2. 2014

Kl. 17.30-18.30 (for lukkede døre)

10. Koordinatormøde
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* * *

Tirsdag den 11. februar 2014

Kl. 9.00

11. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser

*** Afstemning ***

12. Rapporten om unionsborgerskab 2013. EU-borgerne: jeres 
rettigheder, jeres fremtid
(2013/INI) (COM(2013)0269 final
Ordfører: Salavrakos (EFD)
(plenarmøde: 10.3.2014)
- vedtagelse af udkast til betænkning

PR – PE 522.951
FdR 1010498

AM – PE 526.119
FdR 1013577

13. Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2013
Ordfører: Walesa (PPE)
(frist for ændringsforslag på engelsk) 27.1.2014 kl. 12.00)
- behandling af ændringsforslag
- vedtagelse af udkast til betænkning

PR – PE 526.099
FdR 1015159

AM – PE 528.021
FdR 1017554

Undersøgelsesrejse

14. Beretning om undersøgelsesrejsen til Grækenland (den 17.-
20.9. 2013)
(frist for ændringsforslag: 27.1.2014 kl. 12.00)
- behandling af ændringsforslag
- godkendelse af arbejdsdokumentet

DT – PE 514.858
FdR 942577

*** Afstemning afsluttet ***

Indvandring

15. Andragende 1690/2012 af Regina Schlacht, østrigsk statsborger, 
om erhvervsuddannelse for asylansøgere
(med deltagelse af andrageren)

CM – PE 524.825
FdR 1012708

16. Andragende 2727/2013 af Izabella Pulpan, italiensk statsborger, 
om indvandreres deltagelse i sportsbegivenheder og 
sportskonkurrencer, når de ikke har europæisk statsborgerskab
(med deltagelse af andrageren)

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger
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Grundlæggende rettigheder/Beskyttelse af børn

17. Andragende 0965/2011 af Tammy Nørgård, amerikansk 
statsborger, om de danske myndigheders påståede krænkelser af 
menneskerettighederne
(med deltagelse af andrageren)

CM – PE 502.133
FdR 922954

18. Andragende 0954/2012 af Vincenzo Antonuccio, italiensk 
statsborger, om påstået menneskerettighedskrænkende behandling 
fra danske myndigheders side
(med deltagelse af andrageren)

CM – PE 506.297
FdR 929993

19. Andragende 0963/2012 af Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, 
filippinsk statsborger, om hendes uholdbare situation i Danmark

CM – PE 514.941
FdR 943034

20. Andragende 0964/2012 af Fabrizio Infante, italiensk statsborger, 
om manglende samvær med hans i Danmark bosatte datter

CM – PE 513.206
FdR 939031

21. Andragende 965/2012 af Aleksandra Kawasnicka, polsk 
statsborger, om påstået lægesjusk i forbindelse med behandlingen 
af hendes datter og hendes problemer med den danske barnefader

CM – PE 514.900
FdR 942933

22. Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, 
om påstået forskelsbehandling fra de danske myndigheders side
(eventuelt med deltagelse af en repræsentant for andrageren)

CM – PE 514.900/REV
FdR 1004009

23. Andragende 1078/2012 af Marion Weilharter, østrigsk 
statsborger, om hendes strid om forældremyndighed og om 
Danmarks overholdelse af Haag-konventionen
(med deltagelse af andrageren)

CM – PE 514.903
FdR 942936

24. Andragende 1420/2012 af Yan Maria Li, statsborger med pas 
udstedt af Det Særlige Administrative Område Hongkong, om 
adgangen til klage og domstolsprøvelse og kampen for 
menneskerettigheder i Danmark

CM – PE 519.632
FdR 1004028

25. Andragende 1891/2012 af Oksana Jewell, russisk statsborger, om 
danske myndigheders krænkelse af menneskerettighederne
(med deltagelse af andrageren)

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

26. Andragende 1945/2012 af Anni Nielsen, dansk statsborger, om en 
krænkelse af hendes og hendes børns menneskerettigheder
(med deltagelse af andrageren)

CM

27. Andragende 0107/2013 af Hjördis Svan Aðalheiðardóttir, 
islandsk statsborger, om krænkelser af menneskerettighederne for 
ikke-danske forældre i sager om forældremyndighed og 
bortførelse

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger
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28. Andragende 0108/2013 af Sarah Charlotte West, dansk 
statsborger, om krænkelser af menneskerettighederne for ikke-
danske forældre i sager om forældremyndighed og bortførelse
(eventuelt med deltagelse af andrageren)

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

29. Andragende 0939/2013 af Kema Mussoli, amerikansk statsborger, 
om en sag om forældremyndighed i Danmark

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger 

30. Andragende 0944/2013 af Brigite Thomsen, dansk statsborger, 
om fælles forældremyndighed i Østrig og Danmark

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

31. ANNULLERET Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

32. Andragende 1089/2013 af M., G-N, tysk statsborger, om hendes 
skilsmisse fra en dansk mand

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

33. Andragende 1235/2013 af Marlene Enggaard Løvbum, dansk 
statsborger, om justitsmord i Danmark

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

34. Andragende 1398/2013 af Anne Rahima Tvede-Jensen, dansk 
statsborger, om påståede krænkelser af menneskerettighederne i 
Danmark

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

35. Andragende 1547/2013 af Laila Egensberg, dansk statsborger, om 
krænkelse af hendes og hendes børns menneskerettigheder i 
Danmark
(eventuelt med deltagelse af andrageren)

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

36. Andragende 1564/2013 af B.S.W., dansk statsborger, om 
krænkelse af børns rettigheder, forældrenes rettigheder og 
menneskerettighederne i Danmark

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger 

37. Andragende 1630/2013 af B.H., dansk statsborger, om vold mod 
hendes børn

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

38. Andragende 1656/2013 af K.H., dansk statsborger, om hendes 
børns ret til at blive hørt og beskyttet i henhold til FN's 
konvention om barnets rettigheder
(med deltagelse af andrageren)

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger
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39. Andragende 1797/2013 af C.V., dansk statsborger, om 
overtrædelse af FN's konvention om barnets rettigheder og af 
andre menneskerettigheder i Danmark
(med deltagelse af andrageren)

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

40. Andragende 1802/2013 af S.L., dansk statsborger om et beslægtet 
emne

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

41. Andragende 1819/2013 af Susanne Jørgensen, dansk statsborger, 
om et beslægtet emne

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

42. Andragende 1940/2013 af T.D., dansk statsborger, om de danske 
myndigheders metoder i sager om forældremyndighed

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

43. Andragende 1955/2013 af Liselotte Trab, dansk statsborger, om 
fjernelse af hendes tre børn

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger 

44. Andragende 2166/2013 af M.X., statsborger fra Honduras, om 
påstået forskelsbehandling og forfølgelse i Danmark

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

* * *

B. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet efter Kommissionens skriftlige svar 
eller andre fremsendte dokumenter

45. Andragende 0573/2009 af A. P., rumænsk statsborger, om den 
dårlige drikkevandskvalitet i Buzau (Rumænien)

CM –
PE 438.301/REV. III
FdR 931856

46. Andragende 1557/2009 af Izabella Mészárosné Györvári, ungarsk 
statsborger, for "Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége" 
(Unionen for Beskyttelse af Erhvervsinteresser) om 
forskelsbehandling af små og mellemstore virksomheder i Ungarn 
og manglende opfyldelse af EU-standarderne

CM –
PE 467.093/REV
FdR 1000233

47. Andragende 0755/2010 af Tony Lowes, irsk statsborger, for 
”Friends of the Irish Environment”, om Irlands manglende 
håndhævelse af den europæiske miljølovgivning i forbindelse 
med udvinding af tørv

CM –
PE 467.097/REV. II
FdR 1010181

48. Andragende 1345/2010 af Paul McColgan, irsk statsborger, for 
"Abolish VRT Campaign" (kampagnen for afskaffelse af 
registreringsafgiften på motorkøretøjer), om problemer med 

CM –
PE 464.880/REV
FdR 943020



OJ\1017824DA.doc 7/7 PE528.119v01-00

DA

registrering af et køretøj i en grænseoverskridende situation 
mellem Det Forenede Kongerige og Irland
samt
Andragende 1357/2010 af Ryan Stewart, irsk statsborger, for 
kampagnen for afskaffelse af registreringsafgiften på 
motorkøretøjer, om den umulige situation, irske studerende i Det 
Forenede Kongerige står over for med hensyn til 
registreringsafgiften for motorkøretøjer

49. Andragende 0811/2011 af Garbis Kehaiyan, rumænsk statsborger, 
for "Asociaţia pentru prevenirea abuzurilor fiscale" (APAF), om 
den rumænske regerings misbrug af europæiske midler på 
landbrugsområdet

CM – PE 513.137
FdR 938619

50. Andragende 0828/2011 af Patrick Anazonwu, tysk statsborger, 
om standsning af visse sociale goder i Irland

CM –
PE 487.849/REV
FdR 931897

51. Andragende 0216/2012 af B.P.L. og F.B.S., spanske statsborgere, 
og 76 medunderskrivere, om placeringen af et 
spildevandsrensningsanlæg i Cesuras (A Coruña, Galicien)

CM – PE 514.888
FdR 942899

52. Andragende 529/2012 af C.G., rumænsk statsborger, om et 
uddannelsesprogram for handicappede

CM – PE 508.097
FdR 931948

53. Andragende 0865/2012 af Nadia Borisova, bulgarsk statsborger, 
om handicappedes integration på arbejdsmarkedet i Bulgarien

CM – PE 508.114
FdR 931997

54. Andragende 1014/2012 af Volodya Vasilev, bulgarsk statsborger, 
for "Associação Geral dos Médicos Generalistas de Sofia" 
(SAGMP), om manglende overholdelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

CM – PE 504.301
FdR 925936

55. Andragende 1052/2012 af Loukia Stergiou, græsk statsborger, om 
indrømmelse af asyl til tredjelandsstatsborgere

CM – PE 513.209
FdR 939034

o O o

56. Tid og sted for næste møde
 19. marts 2014 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30
 20. marts 2014 kl. 9.00-12.30


