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Udvalget for Andragender

PETI_PV1017-01

PROTOKOL
fra mødet den 17. oktober 2013 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet torsdag den 17. oktober 2013 kl. 9.10 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsordenen PETI_OJ (2013)226_1

Dagsordenen vedtoges.

Indlæg: formanden, Nikolaos Salavrakos og Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Dagsordenen blev vedtaget i den form, der fremgår af denne protokol.

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den:

16.-17. september 2013

Protokollen blev godkendt.

3. Eventuelt

Indlæg: Formanden, Philippe Boulland og Kinga Göncz

Indlæggene drejede sig om andragende 0979/2012, 1298/2012 og 1571/2012, som 
skulle forblive åbne. Dette noteredes.
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4. Udtalelse om 29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-Retten 
(2011)
Til JURI-Udvalget (2013/2119(INI))
Ordfører: PAKSAS (EFD)
- Behandling af udkast til udtalelse

Indlæg: Mara Bizzotto for ordføreren, Iñaki Irazabalbeitia Fernández og Tamas Barsi 
(Kommissionen)

Afgørelse: Frist for ændringsforslag: den 30. oktober 2013 kl. 17.00; behandling af 
ændringsforslag og afstemning: den 25. november 2013

5. Andragende 1633/2012 af Mara Bizzotto, Gino Agerde og Rosario Boschieri, 
italienske statsborgere, og 11 432 medunderskrivere, for Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, om manglende overholdelse af EU-lovgivningen i 
forbindelse med licensgebyret indført af den italienske tv-kanal RAI TV

Indlæg: formanden, Rosario Boschieri (andrager), Rigo (andrager), Simona 
Martorelli (repræsentant for RAI), Wouter Pieke (Kommissionen), Mara Bizzotto 
(andrager, MEP), Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Borghezio og 
Matteo Salvini

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent og skulle drøftes igen på mødet i marts 
2014. En repræsentant for det udvalg, der fører tilsyn med RAI i det italienske 
parlament, samt en repræsentant vedrørende medier fra Kommissionen skulle 
indbydes til dette møde. En anmodning om yderligere oplysninger ville blive sendt til 
Kommissionen.

6. Andragende 1022/2012 af Sean Lawless, irsk statsborger, om forkert anvendelse 
af vilkårene for enkeltbetalingsordningerne og ordningerne for ugunstigt stillede 
områder fra myndighedernes side i Galway, Irland

Indlæg: formanden, Teresa Murphy (andrager), Valerie Adam (Kommissionen), Jim 
Higgins, Pat the Cope Gallagher og Mairead McGuinness

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent. En anmodning om yderligere 
oplysninger med en undersøgelse af sagens detaljer ville blive sendt til Kommissionen. 
En skrivelse ville blive sendt til det irske landbrugsministerium med en anmodning om 
en redegørelse for de anvendte metoder og årsagerne til, at sådanne 
uregelmæssigheder opstod. Sagen ville blive henvist til Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter.

7. Andragende 0760/2007 af Cosimo Fracasso, italiensk statsborger, om en 
dioxinalarm i Taranto

Indlæg: formanden, Antonia Battaglia (for andrageren), Ion Codescu 
(Kommissionen), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández og Ivo Vajgl 
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Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent. Kommissionen skulle skaffe yderligere 
oplysninger og blev anmodet om at fremskynde traktatbrudsproceduren mod Italien, 
eftersom dette andragende blev indgivet for seks år siden.

*** Afstemning ***

8. Beretning om undersøgelsesrejse til Polen (29.-31. maj 2013)
- behandling af ændringsforslag (frist for ændringsforslag: den 25. september 
2013)
- godkendelse af beretningen

Afgørelse: Beretningen blev vedtaget (for: 19; imod 2; hverken/eller: 0).
Vedtagne ændringsforslag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 og 21.
ÆF 7 og 19 bortfaldt, og ÆF 16 og 22 blev trukket tilbage.

9. Beretning om undersøgelsesrejse til Danmark (20.-21. juni 2013)
- behandling af ændringsforslag (frist for ændringsforslag: den 3. oktober 2013 
kl. 12.00;
- godkendelse af beretningen

Indlæg: Angelika Werthmann

Afgørelse: Beretningen blev vedtaget (for: 20; imod 1; hverken/eller: 0).
Vedtagne ændringsforslag: 2, 3, 6, 9, 11, 14 og 17, mdtl. æf om den sjette henstilling 
og kompromisændringsforslag om henstilling 11 a (ny).
Forkastede ændringsforslag: 1, 5, 7 og 18.

AM 4, 8, 10, 12, 15 og 16 bortfaldt, og AM 13 blev trukket tilbage.

10. Beretning om undersøgelsesrejsen til Grækenland (den 17.-20. september 2013)
- foreløbig, mundtlig redegørelse

Indlæg: Carlos José Iturgaiz Angulo og Marino Baldini

Medlemmerne udtrykte tilfredshed med resultaterne og forløbet af besøget. En 
detaljeret skriftlig beretning ville blive forelagt på et af de kommende møder.

Kl. 11.45-12.45 – Koordinatormøde (for lukkede døre)

Mødet udsat kl. 12.45.

°°°
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Mødet genoptaget kl. 15.00 af Erminia Mazzoni (formand).

11. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 16. september 
2013

a. Opdatering om undersøgelsesrejser

 Notre Dame des Landes (Frankrig): Formandskonferencen nægtede at give 
tilladelse til undersøgelsesrejsen.

 Ebro-floden (Spanien) – En afgørelse om en eventuel undersøgelsesrejse blev 
udsat til næste lovgivningsperiode.

 Andragende om Det Forenede Kongeriges manglende gennemførelse af EU-
direktivet om affaldsdeponiet ved Houghton-le-Spring; denne sag udsattes også til 
næste lovgivningsperiode. 

b. Oversigt over igangværende rapporter og udtalelser

Koordinatorerne havde besluttet ikke at fremsætte en beslutning om biers sikkerhed og 
bæredygtig honningproduktion i forbindelse med andragende 0812/2011.

c. Behandling af ændring af bilag VII i forretningsordenen

Følgende ændringer var foreslået af sekretariatet:

"Dette udvalgs sagsområde omfatter:
1 modtagelse, evaluering og opfølgning i forbindelse med 

andragendeproceduren
2 forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand
3 afholdelse af offentlige høringer om vellykkede europæiske borgerinitiativer i 

samarbejde med det korresponderende udvalg
4. beskyttelse af handicappedes rettigheder i henhold til De Forenede Nationers 

konvention for beskyttelsen af handicappedes rettigheder."

Alle sagsområder godkendtes med undtagelse af det sidste, som stødte på modstand 
fra SD og PPE.
Ikke desto mindre ville PETI fortsætte sine aktiviteter på handicapområdet.

d. Forespørgsler til mundtlig besvarelse 

Koordinatorerne besluttede at fremsætte forespørgsler til mundtlig besvarelse for 
plenarforsamlingen vedrørende:
 andragender om bankernes realkreditpraksis i Spanien 
 andragender om svigagtig praksis og påstået misbrug i forbindelse med salg af 

finansielle instrumenter til kunder i sparekasserne i Spanien 
 andragender om affaldsforvaltning i Campanien
 andragender om dyrevelfærd.

Udkast til forespørgsler til mundtlig besvarelse ville blive udsendt til godkendelse.
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e. Udtalelse fra Den Juridiske Tjeneste om beretninger fra undersøgelsesrejser

 Koordinatorerne blev orienteret om Den Juridiske Tjenestes udtalelse om 
beretningerne fra undersøgelsesrejserne. "Fortolkning af artikel 202, stk. 5, i 
forretningsordenen – procedure, der skal følges i forbindelse med vedtagelse af 
beretningen i tilfælde af uenighed mellem medlemmerne af en 
undersøgelsesrejse." Den Juridiske Tjeneste accepterede bestemmelserne, 
hvorefter indholdet af beretningen om tjenesterejsen skulle vedtages af 
medlemmerne af delegationen. I tilfælde af manglende enighed skulle alle 
synspunkter tages med i betragtning, og der skulle kunne fremsendes 
ændringsforslag og holdes afstemning af hele udvalget om det politiske indhold i
henstillingerne. 

12. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 17. oktober 2013

a. Opdatering om undersøgelsesrejser

 Irland: Undersøgelsesrejsen annulleredes på grund af mangel på medlemmer, der 
var interesseret i at deltage, og visse organisatoriske forhold i forbindelse med det 
irske parlament.

b. Oversigt over igangværende rapporter og udtalelser

I henhold til d'Hondt-metoden blev rapporterne fordelt på følgende grupper:

 rapporten om unionsborgerskab til EFD
 udvalgets årsberetning for 2013 til PPE.

Grupperne blev opfordret til at vælge ordførere senest den 21.10.2013.

Koordinatorerne var enedes om et udkast til skrivelse, der skulle sendes til LIBE-
Udvalget, vedrørende betænkningen om situationen vedrørende de grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union.

Med hensyn til den foreslåede betænkning fra ECON-Udvalget om indvirkningen af 
krisen, der for øjeblikket afventer godkendelse, var koordinatorerne blevet enige om, 
at PETI kunne udarbejde en udtalelse i form af en detaljeret skrivelse, der redegjorde 
for udvalgets vigtigste konklusioner som følge af den høring, der var arrangeret af 
PETI den 24. september: "Krisens indvirkning på Europas borgere og styrkelse af den 
demokratiske deltagelse i forvaltningen af Unionen" såvel som om undersøgelsen af 
de modtagne andragender.

c. Forslag til dagsorden for udvalgets møde i november

Den foreslåede dagsorden var blevet godkendt med en tilføjelse af andragende 
0847/2011. 
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d. Procedurespørgsmål

Koordinatorerne godkendte med flertal en række foranstaltninger, som fire af dem 
havde foreslået vedrørende behandlingen af andragender (se ekstra bilag), samtidig 
med at de gav udtryk for deres fulde støtte til sekretariatet, som arbejdede på at klare 
puklen af resumeer af nye andragender. 

Sekretariatet gav medlemmerne oplysninger om den yderligere arbejdsbyrde i 2013 og 
indvirkningen af, at stillinger forblev ubesatte i alt for lange perioder.

Medlemmerne blev også orienteret om indvirkningen af afholdelsen af talrige 
undersøgelsesrejser i 2013, af afholdelsen af valget af Ombudsmand og af andre 
faktorer, som havde bidraget til forsinkelser i udarbejdelsen af resumeer. 

e. Hasteprocedure

Koordinatorerne enedes om at anvende hasteproceduren på følgende andragender:

 andragende 0051/2013
 andragende 1194/2013 og 1574/2013 og andre eventuelle andragender om post-

Malagrotta-spørgsmålet.

Koordinatorerne besluttede ikke at anvende hasteproceduren på andragende 
0570/2013, men at sende en skrivelse til de kompetente nationale myndigheder med 
anmodning om yderligere oplysninger om emnet.

f. Forespørgsler til mundtlig besvarelse 

 Koordinatorerne bekræftede, at de ville fremsætte forespørgsler til mundtlig 
besvarelse for plenarmødet med hensyn til andragender om dyrevelfærd. 
andragender om realkreditpraksis i Spanien, andragender om svigagtig praksis og 
påstået misbrug i forbindelse med salg af finansinstrumenter til kunder i 
sparekasser i Spanien, andragender om affaldsforvaltning i Campanien.

g. Eventuelt

 Koordinatorerne besluttede at genfremsætte anmodningen om 
initiativbetænkninger om borgerinitiativet og om andragender, der var under 
behandling ved Domstolen, for Udvalgsformandskonferencen.

 Koordinatorerne vedtog med en flertalsbeslutning at afslutte andragende 
1298/2012 (SD, ALDE, EFD +, PPE -; GUE 0).

 Mødekalenderen for PETI's møder i 2014 godkendtes.
 Udkast til program for "Arbejdsforummet for 2013 om gennemførelsen af FN's 

konvention om rettigheder for personer med handicap i EU" noteredes.
 Formanden anmodede om støtte til en skrivelse, der skulle sendes til Rådets 

formandskab og Kommissionen, om den presserende ratificering af Marrakesh-
traktaten om læsematerialer for blinde.

Indlæg: formanden, Zoltán Bagó, Edit Bauer og Alajos Mészáros 
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13. Andragende 0660/2011 af Anna Spyra, polsk statsborger, om fælleseuropæiske 
standarder for forebyggende og behandlende indsats ved graviditet og fødsel

Indlæg: formanden, Anna Spyra (andrager), Isabel de la Mata (Kommissionen), 
Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru og Lena Kolarska-Bobińska

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent. Anmodning til Europa-Kommissionen 
om oplysninger vedrørende småbørns dødelighed og handicap i EU og muligheden af 
at bruge artikel 168, stk. 5 og 6, i TEUF. Man ville anmode den polske Faste 
Repræsentation og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om en 
udtalelse.

14. Andragende 1454/2012 af William Sanders, britisk statsborger, om angivelig 
forskelsbehandling, for så vidt angår de studieafgifter, som engelske studerende 
betaler i Skotland

Indlæg: Formanden, Antoniu Marc (Kommissionen), Peter Jahr og Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández.

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent. En anmodning til Kommissionen om 
supplerende oplysninger. Der skulle sendes en skrivelse til det skotske udvalg for 
andragender.

Carlos José Iturgaiz Angulo (næstformand) overtog forsædet kl. 16.15

15. Andragende 1186/2007 af Michael Cain, britisk statsborger, om 
sygesikringsdækning for britiske statsborgere i Frankrig
samt
Andragende 1218/2007 af Peter Djordjevic, britisk statsborger, om 
sygesikringsdækning for britiske statsborgere i Frankrig

Indlæg: Formanden, Els Vertongen (Kommissionen).

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent. En anmodning til Kommissionen om 
supplerende oplysninger. Kommissionen skulle indlede traktatbrudsproceduren 
øjeblikkeligt, da andragenderne går helt tilbage til 2007.

16. Andragende 0277/2010 af A.K., polsk statsborger, om manglende mulighed i 
Polen for fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter til forkyndelse pr. 
post eller ad elektronisk vej
samt
Andragende 1399/2010 af Henryka Glenc, polsk statsborger, om manglende 
mulighed i Polen for fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter til 
forkyndelse
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Indlæg: Patrizia de Luca (Kommissionen) og Peter Jahr. Et dokument fra A. K. 
(andrager) uddeltes i mødeværelset.

Afgørelse: Andragendet skulle afsluttes på grundlag af oplysningerne fra 
Kommissionen, som der var bred enighed i udvalget om.

17. Andragende 1691/2012 af Erwin Michaeler, tysk statsborger, om sin italienske 
pension og det italienske pensionsselskab INPS

Indlæg: Formanden, Els Vertongen (Kommissionen) og Peter Jahr. 

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent. En skrivelse med anmodning om 
yderligere oplysninger ville blive sendt til INPS. 

18. Behandling af B-andragender

Behandlingen af følgende andragender ville blive betragtet som afsluttet: 
82/2003,0543/2005, 0508/2006, 0998/2006, 1020/2006, 0056/2007, 0067/2007, 
0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 1462/2007, 1068/2008, 0931/2009, 1308/2011, 
1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 0074/2012, 0486/2012, 0524/2012, 0701/2012, 
1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 1259/2012, 1265/2012, 1298/2012, 1372/2012, 
1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 1415/2012, 1416/2012, 1425/2012, 1427/2012, 
1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 1453/2012, 1458/2012, 1463/2012, 1466/2012, 
1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 1554/2012, 1584/2012, 1598/2012, 1605/2012, 
1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 1647/2012, 1659/2012, 161/2012, 1684/2012.

Følgende andragender ville blive flyttet fra sektion ”B” og forblive åbne. 0840/2004, 
0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 1444/2012, 
1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 1571/2012,

19. Tid og sted for næste møde
 Den 25. november 2013, kl. 15.00 – 18.30
 Den 26. november 2013, kl. 9.00 – 12.30

Mødet hævet kl. 17.40

Bilag:

Liste over andragender, der opfylder betingelserne for behandling siden sidste møde den 16.-
17. september 2013.
Liste over andragender, der skulle tilbagetages, afsluttes eller genoptages i henhold til bilaget 
til formandens bemærkninger
Liste over tvivlsomme anbringender.
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En erklæring fra Margaret Auken (MEP) vedrørende undersøgelsesrejsen til Danmark.

Supplerende bilag: 

Arbejdsmetoder – koordinatorernes afgørelser i oktober

Afgørelser truffet på koordinatorernes møde den 17. oktober 2013.

1. Fristerne vedrørende behandling af andragender, som blev BESLUTTET på mødet den 
19. juni 2013, skulle overholdes uden undtagelse og uden forsinkelse.

2. DET VAR ABSOLUT NØDVENDIGT, at medlemmerne tog hensyn til den pukkel af 
andragender, der var registreret i 2013. Pr. dags dato var 1673 andragender registreret. 
Kun 50 af dem var fremsendt til medlemmerne med henblik på antagelighed. Følgende 
presserende foranstaltninger skulle træffes:

 Ingen nye anmodninger om betænkninger, udtalelser, beslutninger og 
delegationsbesøg skulle kunne godkendes, før en væsentlig del af de 
andragender, der var registreret i 2013, var blevet behandlet.

 Resumeer og udkast til henstillinger skulle fremsendes øjeblikkelig til 
medlemmerne, så snart de var oversat til engelsk. Medlemmerne kunne altid 
anmode om at revidere den trufne afgørelse.

 Der kunne træffes andre foranstaltninger efter forslag fra PETI-sekretariatet og 
gruppeadministratorerne.

3. På længere sigt, men før udgangen af denne lovgivningsperiode, skulle generalsekretæren 
anmodes om at revidere PETI-proceduren i henhold til artikel 201, 202, 203 og 203a.

4. Der skulle lægges særlig vægt på de to filtre, som PETI havde besluttet skulle installeres: 
et i DG Præsidiet, for administrative procedure om tvivlsomme andragender, og et andet 
installeret af DG IPOL i PETI-sekretariatet med henblik på yderligere juridisk behandling 
af et andragendes antagelighed.

5. Ovennævnte foranstaltninger skulle ikke berøre nogen punkter under hasteproceduren.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni , Willy Meyer , Carlos José Iturgaiz Angulo

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Heinz K.Becker, Philippe Boulland, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa , Rainer Wieland,  
Victor Boştinaru,  Iliana Malinova Iotova , Miguel Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann , Tatjana Zdanoka, Roger Helmer, 
Jaroslav Paska , Nikolaos Salavrakos 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltan Bago , Daniel Caspary,  Jim Higgins, Axel Voss, Marino Baldini, Kinga Goncz, Gerald Häfner, Maria Bizzotto

187 (2)

Danuta Jazlowiecka, Ivo Vajgl, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Ivari Padar, Jan Kozlowski

193 (3)

Alajos Meszaros, Csaba Ory, Csaba Sogor, Edith Bauer, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Crescenzio Rivellini,  Pat the Cope
Gallagher, Bela Glattfelder, Mario Borghezio, Mairead McGuinness, Matteo Salvini

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
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