
PV\1011637DA.doc PE524.676v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2013)11 25_26

PROTOKOL
fra mødet den 25. november 2013 kl. 15.00-18.30

og 26. november 2013 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 25. november 2013 kl. 15.05 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsordenen PETI_OJ PE523.156v01-00

Vedrørende punkt 16 på den foreslåede dagsorden meddelte Tatjana Ždanoka og 
Angelika Werthmann, at de ikke kunne tilslutte sig formandens ordlyd i 
arbejdsdokumentet om undersøgelsesrejsen til Galicien, og at punkt 16 burde fjernes fra 
dagsordenen. Det besluttedes, at punktet skulle udsættes. Peter Jahr understregede, at 
hans gruppe var imod udsættelse af punktet.

Dagsordenen vedtoges.

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 17. oktober 2013

Angelika Werthmann anmodede om, at en skriftlig erklæring fra Margrete Auken om 
undersøgelsesrejsen til Danmark, som var vedhæftet denne protokol, skulle fjernes. 
Formanden tog anmodningen til efterretning, og det vedtoges, at bilaget med 
erklæringen skulle fjernes fra protokollen.

Protokollen blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at Emily O'Reilly, den nye Europæiske Ombudsmand, ville være 
til stede i udvalget for første gang på tirsdag for at forelægge sin første særberetning. 
Endvidere ville en delegation bestående af medlemmer og personale fra det irske 
parlaments udvalg for andragender være til stede på tirsdag under mødet for at se 
Udvalget for Andragender i arbejde.
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Formanden meddelte, at for følgende andragender ville andragerne eller deres 
repræsentanter være til stede: Mandag den 25. november:

- andragende 0689/1998 om situationen vedrørende sproglektorer ved italienske 
universiteter: Petrie og Innes;

- andragende 1954/2012 om professionelle kvalifikationer i Ungarn: Bea Judit Bodrogi 
(for andrageren);

- andragende 1380/2011 om Kommissionens udtalelse udviklingsplanen for byen Györ 
i Ungarn: Ferenc Tibor Zsák;

- andragende 1342/2011 om overtrædelser af vandrammedirektivet, 
miljøansvarsdirektivet og Århuskonventionen: Noelia Jurado Ortega (for 
andrageren);

- behandling af et arbejdsdokument om undersøgelsesrejsen til Grækenland: Gkikas og 
Papadopoulos;

- andragende 0847/2011 om besparelser på den europæiske offentlige sektor: 
Mohammad Reza Fardoom

Tirsdag den 26. november 

- andragende 1441/2012 om en losseplads i Bois du Rois, Frankrig Jean-Claude 
Bocquillon (for andrageren);

- andragende 1194/2013 om udvælgelse af en affaldsbehandlingsplads til Rom 
(Falcognana) til erstatning for Malagrotta: Andrea Panetto (for andrageren);

- andragende 1574/2013 om samme emne: Pasquale Calzetta;
- andragende 1713/2013 om samme emne: Alfredo Pallone (MEP);
- andragende 1856/2013 om samme emne: Laura Pasetti;
- andragende 0051/2013 om gasprojekter i Huelva (Spanien): Pedro Jimenez San Jose 

og Francisco Velasco Heredero (for Gas Natural); 
- andragende 0085/2013 om gasudvinding uden IPPC-licens: David Hammerstein (for 

andrageren). 

Formanden meddelte medlemmerne, at bilaget til formandens notater såvel som listen 
over tvivlsomme anbringender var blevet uddelt, at der ikke var blevet registreret nogen 
indvendinger, og at disse dokumenter ville blive vedføjet mødeprotokollen.

Formanden meddelte tillige medlemmerne, at Rolandas Paksas, ordfører for PETI's 
udtalelse om årsberetningen om kontrol med gennemførelsen af EU-retten, ikke kunne 
være til stede og ville blive erstattet af Juozas Imbrasas. 

4. Diverse sager

Carlos José Iturgaiz Angulo (næstformand) foreslog at behandle proceduren vedrørende 
arbejdsdokumentet om Galicien på koordinatorernes møde senere om eftermiddagen.

*** Afstemning ***

5. Udtalelse om 29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-Retten 

Vedtagne ændringsforslag: 1, 2, 3, mundtligt æf. (punkt 1a (nyt)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, komp.æf 1, 17, 21, 26, 31, 32, mundtligt æf. (punkt 9 b (nyt)), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 43 og 44.
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Forkastede ændringsforslag: 5, 9, 22 (del 1), 30, 40, 45 og 46.
Bortfaldne ændringsforslag: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (del 2), 28 og 29
Tilbagetagne ændringsforslag: -
Endelig afstemning: for: 14; imod: 1; hverken/eller: 0.

*** Afstemning afsluttet ***

I nærværelse af Europa-Kommissionen

A. Andragender, der foreslås drøftet i udvalget på grundlag af Kommissionens 
skriftlige svar

6. Andragende 0749/2012 af M. B., britisk statsborger, om forlængelse af 
forsøgsperioden for røntgenkropsscanneren i lufthavnen i Manchester
og 
Andragende 1636/2012 af M.B., britisk statsborger, om anvendelse af 
kropsscannere i britiske lufthavne

Indlæg: Formanden, Kai Tulllius (Kommissionen) og Victor Boştinaru 
Afgørelse: Andragenderne skulle afsluttes på grundlag af Kommissionens meddelelse 
om, at Manchester lufthavn for nylig havde udskiftet sine gamle røntgenscannere med 
nye milimeterbølgescannere, og at Det Forenede Kongerige for nylig har opgivet den 
såkaldte "ingen scanning ingen flyvning"-politik. Enhver person, der ikke ønsker at gå 
igennem en scanner i en lufthavn, tilbydes nu alternative screeningmetoder.

7. Andragende 0689/1998 af David Petrie, britisk statsborger, for "Associazione 
Lettori di Lingua Straniera in Italia" (sammenslutningen af fremmedsprogslærere 
i Italien), om de udenlandske sproglæreres situation i Italien
og
Andragende 0508/2007 og 0509/2007 af Simon Lander og Cheryl Wolley, britiske 
statsborgere, om forskelsbehandling af udenlandske undervisningsassistenter ved 
universitetet i Cagliari og andre italienske universiteter

Indlæg: Formanden, David Petrie (andrager), Francisco Perez Flores (Kommissionen), 
Margrete Auken, Victor Boştinaru og Jaroslav Paška
Afgørelse: andragenderne skulle holdes åbne, indtil der forelå yderligere oplysninger fra 
Kommissionen.

8. Andragende 1954/2012 af Fazakas Palma, ungarsk statsborger, og to 
underskrivere for Birth House Association, om Ungarns påståede overtrædelse af 
direktivet om anerkendelse af jordemødres professionelle kvalifikationer

Indlæg: Formanden, Bea Judit Bodrogi (for andrageren), Konstantionos Tomaras 
(Kommissionen ), Kinga Göncz, Margrete Auken og Victor Boştinaru 
Afgørelse: andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger fra 
Kommissionen og andrageren.

9. Andragende 1380/2011 af Ferenc Tibor Zsák, ungarsk statsborger, for "Society of 
Conservationists of Eastern Hungary", om Kommissionens meddelelse C (2011) 
351 om beskyttelse af fauna og flora i forbindelse med ændringen af 
byudviklingsplanen for Györ i Ungarn
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Indlæg: Formanden, Ferenc Tibor Zsák (andrager), Przemyslaw Oginski 
(Kommissionen), Margrete Auken og Jaroslav Paška
Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ville blive 
anmodet om en udtalelse.

10. Andragende 1342/2011 af Rosmarie Hennecke-Gramatzki, tysk statsborger, for 
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (ornitologiforeningen for den sorte stork), 
om overtrædelser af vandrammedirektivet, miljøansvarsdirektivet og 
Århuskonventionen i San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

Indlæg: Formanden, Noelia Jurado Ortega (for andrageren), José Maria Ramos Florido 
(Kommissionen), Iñaki Irazabalbeitia Fernández og Victor Boştinaru
Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. Der skulle sendes en skrivelse til dem spanske faste repræsentant.

Mødet fortsatte kl. 16.53 under forsæde af Carlos José Iturgaiz Angulo (næstformand).

11. Beretning om undersøgelsesrejsen til Grækenland (den 17.-20. september 2013)

Indlæg: Carlos José Iturgaiz Angulo (delegationsleder), Marino Baldini, Nikolaos 
Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos (andrager) og 
Kyriakos Gkikas (andrager). Delegationsmedlemmerne skulle mødes for at drøfte 
forslag vedrørende henstillinger og afslutte dokumentet.

12. Andragende 0847/2011 af Mohammad Reza Fardoom, britisk statsborger, for 
"Solidarity, Independence and Democracy" (SID), om besparelser på den 
europæiske offentlige sektor

Indlæg: Formanden og Mohammad Reza Fardoom (andrager)
Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent. Budgetudvalget ville blive anmodet om en 
udtalelse.

Mødet fortsatte kl. 17.58 under forsæde af Ermina Mazzoni (formand). Mødet udsat kl. 18.04. 

13. Koordinatormøde (for lukkede døre)

* * * 

Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00

Mødet fortsatte kl. 09.10 under forsæde af Ermina Mazzoni (formand).

14. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser

Gennemførelse af PETI-udvalgets arbejdsmetoder

Koordinatorerne tog en interimsrapport til efterretning, der var udarbejdet af sekretariatet om 
gennemførelsen af arbejdsmetoder i overensstemmelse med koordinatorernes afgørelser af juni 
og oktober 2013, hvor mange fremskridt der var gjort og i hvor høj grad arbejdspuklen var 
blevet reduceret. Det vedtoges, at periodiske kontroller var nødvendige for at efterprøve 
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metodernes effektivitet. 

Præsentation af PETI's fremtidige web-portal

Koordinatorerne tog et resumé vedrørende PETI's nye web-portal til efterretning. De 
anerkendte og godkendte den fremgangsmåde, der var blevet valgt, og det arbejde, der hidtil 
var blevet udført. De godkendte også udkastet til filterspørgeskema og vedtog, at der skulle 
være en pilotfase indtil udgangen af januar 2014, således at medlemmerne og deres personale 
kunne afprøve og lære den nye portal at kende og, om nødvendigt, foreslå eventuelle 
forbedringer. Margrete Auken understregede, at forretningsordenen skulle overholdes i 
forbindelse med oprettelsen af portalen, herunder muligheden for, at personer udover 
hovedandrageren skulle kunne tilføje deres underskrift til støtte for et andragende i 
overensstemmelse med artikel 202.

Den Europæiske Ombudsmands særberetning om en klage vedrørende Frontex 

Koordinatorerne enedes om at anmode om tilladelse til, at udvalget kunne udarbejde en 
betænkning om Den Europæiske Ombudsmands særberetning i overensstemmelse med 
forretningsordenens artikel 205, stk. 2. S&D-Gruppen var først i rækken til valg af ordfører for 
denne betænkning. Tidsplanen for betænkningen bestod i, at betænkningen skulle vedtages i 
udvalget i marts og forelægges og sættes til afstemning i plenarforsamlingen i april.

Afgørelser om hasteprocedurer

Koordinatorerne udtrykte deres holdning – ved hjælp af særskilte afstemninger – om forslaget 
om hasteprocedurer som følger:

- Andragende 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 
2056/2013 og 2091/2013 om immigration i Middelhavet og i særdeleshed om de seneste 
hændelser på Lampedusa: godkendt enstemmigt;

- Andragende 2259/2013, med mere end 55.000 underskrifter, om anvendelsen med 
tilbagevirkende kraft af den italienske lov nr. 190/2012 om frakendelse af valgbarhed og om 
forbuddet mod at stille op til valg efter en straffedom: forkastet, idet man afventede den 
oversættelse, som skulle gøre en mere grundig og fuldstændig forståelse af emnet mulig;

- Andragende 1753/2013 om det vedvarende problem vedrørende kontroller ved den spansk-
gibraltarske grænse: forkastet, da der ikke konstateredes nogen grund til at anvende 
hasteproceduren;

- Andragende 1845/2013 om forslag om en europæisk ansvarsforsikring for atomreaktorer 
(med 14 658 underskrifter): forkastet, da der ikke konstateredes nogen grund til at anvende 
hasteproceduren;

- Andragende 1784/2013 om udlevering af Gilberti: godkendt med flertal.

Forslag til dagsordener

Koordinatorerne havde allerede skriftligt godkendt den foreslåede dagsorden for mødet den 5. 
december. De blev informeret om, at den foreslåede dagsorden for mødet den16. december 
ville blive omdelt, og at medlemmerne kunne foreslå ændringer. 
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Anmodninger om ændring af henstillinger

Koordinatorerne godkendte alle anmodninger om ændring af henstillinger med undtagelse af 
henstillingen vedrørende andragende 0324/2013, som efter anmodning fra Victor Boştinaru 
forblev uændret, hvilket betød, at andragendet ikke opfyldte betingelserne for behandling i 
overensstemmelse med sekretariatets henstilling.

Punkter til orientering

Koordinatorerne tog følgende til efterretning:

- et udkast til skrivelse, der skulle sendes til Litauens Faste Repræsentation vedrørende 
andragende 0358/2011;

- en skrivelse, som var blevet sendt til Udvalgsformandskonferencen den 24. oktober 2013, 
hvori man genfremsatte anmodningerne om de to initiativbetænkninger om Det Europæiske 
Borgerinitiativ (ECI) og om sager for EU-Domstolen – jf. koordinatorernes afgørelse af 
17. oktober 2013;

- et udkast til skrivelse, som skulle sendes til Rådets formandskab og Kommissionen om den 
presserende ratificering af Marrakeshtraktaten om læsematerialer for blinde – jf. 
koordinatorernes afgørelse af 17. oktober 2013.

Koordinatorerne tog følgende tidsplaner til efterretning:

Rapporten om unionsborgerskab 2013 (baseret på COM(2013)0269) 
Ordfører: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Forelæggelse af udkast til betænkning Tirsdag den 26. november 
Frist for ændringsforslag: den 16 december
Behandling af ændringsforslag den 20.-21. januar
Møde af skyggeordførere: udgangen af januar
Afstemning i PETI: den 10.-11. februar 2014
Forventet plenarforsamling: februar II 

PETI's årsberetning 2013
Ordfører: Jarosław Leszek Wałęsa (EPP)

Første drøftelse af arbejdsdokumentet: Torsdag den 5. december
Forelæggelse af udkast til betænkning 20.-21. januar 2014
Frist for ændringsforslag: den 24. januar 2014
Fremlæggelse af ændringsforslag og afstemning i PETI: den 10.-11. februar 2014
Forventet plenarforsamling: den 27. februar 2014

Peter Jahr meddelte koordinatorerne, at Lena Kolarska-Bobińska, som var blevet valgt til PPE-
ordfører for PETI's årsberetning, havde nedlagt sit mandat i Parlamentet for at tjene sit land 
som ny polsk minister for videnskab og højere uddannelse. Jarosław Leszek Wałęsa ville 
overtage som ordfører for årsberetningen. 

Koordinatorerne tog ligeledes til efterretning: 

- et orienterende notat om arrangementet "Arbejdsforummet for 2013 om gennemførelsen af 
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FN's konvention om rettigheder for personer med handicap i EU";
- en skrivelse sendt af European Disabilities Forum med et forslag om at oprette en task force 

under ledelse af Udvalget for Andragender og en skrivelse sendt af Klaus-Heiner Lehne til 
alle udvalgs formand med indkaldelse af interessetilkendegivelser, som formanden ville 
besvare. 

Diverse sager

Koordinatorerne tog til efterretning, at behandlingen af arbejdsdokumentet om 
undersøgelsesrejsen til Galicien, besluttet af et flertal af udvalget, var blevet udsat. Det 
besluttedes, at dokumentet skulle behandles på et møde koordineret af Præsidiet, således at man 
mellem delegationens medlemmer kunne finde til enighed om den beskrivende del. 
Koordinatorerne bekræftede tidsplanen og tidsfristerne for ændringsforslag og godkendelse af 
arbejdsdokumentet:

Frist for ændringsforslag: den 27. november 2013
Behandling af ændringsforslag den 5 december 2013  
Afstemning: den 16. december 2013

15. Rapporten om unionsborgerskab 2013. EU-borgerne: jeres rettigheder, jeres 
fremtid" - COM(2013) 269

Indlæg: Formanden, Nikolaos Salavrakos (ordfører), Tatjana Ždanoka, Heinz K. 
Becker, Nikolaos Chountis og Victor Boştinaru

Frist for ændringsforslag: den 16. december 2013
Behandling af ændringsforslag den 20.-21. januar 2014
Vedtagelse i udvalget: den 10.-11. februar 2014

16. Beretning om undersøgelsesrejse til Galicien, Spanien 

Dette punkt blev udsat.

17. Andragende 1441/2012 af Didier Malé, fransk statsborger, om en losseplads i Bois 
du Rois, Frankrig

Indlæg: Formanden, Jean-Claude Bocquillon (for andrageren), Bartosz Zambrycki 
(Kommissionen), Carlos José Iturgaiz Angulo (for Phillippe Boulland) og Peter Jahr
Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger fra 
Kommissionen.

18. Andragende 1194/2013 af Lidia Panetto, italiensk statsborger, om udvælgelse af en 
affaldsbehandlingsplads til Rom (Falcognana) til erstatning for Malagrotta
og
Andragende  1574/2013 af Pasquale Calzetta, italiensk statsborger,  om 
affaldsbehandling i Falcognana
og
Andragende 1713/2013 af Alfredo Pallone, MEP og italiensk statsborger, og fire 
andre MEP'er, om samme emne
og
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Andragende 1856/2013 af Laura Pasetti, italiensk statsborger, om samme emne
og
Andragende 1968/2013 af Luigino Bucchi, italiensk statsborger, om samme emne
og
Andragende 2330/2013 af Laura Pasetti, italiensk statsborger, om samme emne 

Indlæg: Formanden, Andrea Baffoni (for andrageren), formanden – som havde ordet for 
at byde velkommen til delegationen fra det irske parlaments udvalg om undersøgelser, 
tilsyn og andragender – Pasquale Calzetta (andrager), Laura Pasetti (andrager), Luigino 
Bucchi (andrager), Ion Codescu (Kommissionen), Margrete Auken, Judith A. Merkies, 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, formanden og Roberta Angelilli.
Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. Der skulle sendes en skrivelse til Janez Potočnik (miljøkommissær), 
hvori han blev indbudt til at komme til udvalget og drøfte spørgsmålet om 
affaldssituationen i Lazio og man foreslog, at han skulle besøge de pågældende områder 
i regionen Lazio.

19. Andragende 0051/2013 af Pedro Jiménez San José, spansk statsborger, om 
godkendelse af projekter, der omfatter udvinding, opbevaring og transport af 
naturgas i Doñana (Huelva), et område i Natura 2000-netværket
og
Andragende 0085/2013 af Aurelio González Peris, spansk statsborger, for 
Asocación Mesa de la Ría de Huelva, om gasudvinding, oplagring under jorden og 
affaldsforvaltning i Doñana (Huelva) uden IPPC licens siden 2008

Indlæg: Formanden, Pedro Jimenez San José (andrager), David Hammerstein (for den 
anden andrager), Ion Codescu (Kommissionen), Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Francisco Velasco Heredero (for Gas Natural, driftsleder af naturgasprojektet i 
Doñana (0051/13)), Luis Yáñez-Barnuevo García og Iñaki Irazabalbeitia Fernández.
Afgørelse: Andragenderne skulle holdes åbne, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen

20. Erklæring ved formanden for det irske parlaments udvalg om undersøgelser, 
tilsyn og andragender  

Indlæg: Formanden og Pádraig Mac Lochlainn TD (formand for CIO&P), som takkede 
Udvalget for Andragender, fordi det havde indbudt hans delegation og for den varme 
velkomst, den havde modtaget. Han understregede, at EP's Udvalg for Andragender var 
et godt eksempel på. hvordan udvalg for andragender skulle arbejde, og at det vigtigste 
formål med besøget var at iagttage og lære af PETI's procedurer. Mac Lochlainn 
takkede især David Lowe (chef for PETI-sekretariatet), som havde givet CIO&P meget 
nyttig og værdifuld rådgivning i dets etableringsfase. Han redegjorde for CIO&P's 
beføjelser og procedurer og understregede den store støtte, de havde fået fra den 
nuværende Europæiske Ombudsmand, Emily O'Reilly, ved oprettelsen af udvalget.

21. Redegørelse ved Emily O'Reilly, Europæisk Ombudsmand, for hendes 
særberetning om en klage vedrørende Frontex

Indlæg: Formanden, som indledte/præsenterede og bød velkommen til den nye 
Europæiske Ombudsmand), Emily O'Reilly, som redegjorde for sin første særberetning 
for udvalget, Jim Higgins, Kinga Göncz, Peter Jahr, Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, 
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Emily O'Reilly (Europæisk Ombudsmand), som besvarede de spørgsmål, som var 
blevet stillet hende af de foregående talere, og formanden, som meddelte 
Ombudsmanden, at Udvalget for Andragender havde besluttet at behandle en række 
andragender om immigrationsspørgsmål i Middelhavet som hastesager.

* * * 

Mødet hævet kl. 12.36.
* * * 

B. Andragender, der skal afsluttes på grundlag af Kommissionens skriftlige svar 
eller andre modtagne dokumenter

Følgende andragender afsluttedes: 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 1595/2009, 
1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 1485/2012, 
1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 1518/2012, 
1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 1658/2012, 
1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 og 1738/2012.

Andragende 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 og 1514/2012 skulle flyttes fra afsnit 
"B" på dagsordenen og drøftes under afsnit "A" på et senere møde.

22. Tid og sted for næste møde

Torsdag den 5. december 2013 kl. 9.00-12.30  

Bilag: 

Liste over andragender, der opfylder betingelserne for behandling siden sidste møde den 
17. oktober 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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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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