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BRUXELLES

Mødet åbnet torsdag den 5. december 2013 kl. 9.40 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes møde

På koordinatorernes møde, der fandt sted lige før udvalgsmødet mellem kl. 09.05 og 
kl. 09.35 samme dag, meddelte formanden følgende:  

Koordinatorerne godkendte enstemmigt anmodningerne om behandling af 
andragenderne 1375/2013 og 1666/2013 efter hasteproceduren.

Efter det relevante forslag fra Peter Jahr enedes koordinatorerne om, at anmodninger 
om behandling efter hasteproceduren kun kan fremsendes og afgøres indtil 
koordinatorernes møde i januar for at sikre tilstrækkelig tid inden begyndelsen af 
valget.     
Forslaget til dagsordenen for mødet den 16. december blev udsendt til godkendelse 
ved skriftlig procedure og godkendtes, mens forslaget til dagsordenen for mødet i 
januar (20. - 21. januar 2014) vil blive udsendt til godkendelse ved skriftlig procedure 
inden for de nærmeste dage. 

For så vidt angår undersøgelsen af briefingdokumentet ”European Citizens Initiative –
First lessons of implementation”, som temaafdelingen lod gennemføre, blev det 
foreslået at forelægge undersøgelsen på udvalgsmødet i februar (10. - 11. februar 
2014).   På koordinatormødet samme måned vil koordinatorerne have mulighed for at 
drøfte den nøjagtige procedure for disse ECI-høringer. 

Medlemmerne noterede sig og godkendte formandens forslag i forbindelse med 
svarskrivelsen til Klaus Lehne, Udvalgsformandskonferencen, vedrørende den EU-
ramme, der blev etableret under FN's konvention om rettigheder for personer med 
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handicap, og oprettelsen af en taskforce mellem udvalgene på handicapområdet samt 
forslaget til programmet for det næste møde om en ramme for FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap (ville efter planen finde sted den 18. december 
2013) og baggrundsdokumenter.         

For så vidt angår betænkningen om Den Europæiske Ombudsmand særlige beretning 
om Frontex var der blevet fremsendt en anmodning om at give tilladelse til, at 
Udvalget for Andragender kan udarbejde et udkast til en initiativbetænkning. Efter 
godkendelsen opnåedes der enighed om en foreløbig tidsplan for udarbejdelse og 
vedtagelse frem til april 2014.

Koordinatorerne noterede sig ligeledes AFCO's udtalelse om fortolkningen af artikel 
202, stk. 5, i forretningsordenen om udarbejdelse af rapporter om undersøgelsesrejser. 

Der opnåedes med hensyn til den nye PETI-webportal slutteligt enighed om, at der 
ville blive iværksat en pilotfase frem til slutningen af januar 2014, som giver 
MEP'erne mulighed for at gennemse og teste funktionerne på den nye side, inden den 
skulle offentliggøres.  

2. Vedtagelse af dagsordenen PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Med hensyn til punkt 6 på forslaget til dagsorden (drøftelse om rapporten om 
undersøgelsesrejsen til Galicien) foreslog Tatjana Ždanoka, at dette særlige punkt ikke 
blev behandlet som følge af manglende oversættelse af de foreslåede ændringer og den 
kendsgerning, at den procedure, der blev foreslået af AFCO om udarbejdelse af 
rapporter om undersøgelsesrejser, angiveligt ikke blev overholdt. Formanden mindede 
Tatjana Ždanoka om koordinatorernes beslutning om tidsrammen for vedtagelse, og 
om, at der havde været talrige drøftelser og afstemninger om dette anliggende.  
Anmodningen om at udsætte drøftelserne om Galicien-rapporten blev afvist efter en 
afstemning blandt udvalgsmedlemmerne (4 stemmer for, 10 stemmer imod 
udsættelsen og ingen hverken for eller imod). Tatjana Ždanoka og Angelika 
Werthmann meddelte, at de vil fremsende en afvigende udtalelse om rapporten.

3. Meddelelser fra formanden 

Formanden underrettede medlemmerne om, at bilaget til formandens notater samt 
listen over tvivlsomme andragender var blevet uddelt, at der ikke var registreret nogen 
indsigelser, og at disse dokumenter ville blive vedføjet som bilag til mødeprotokollen.  

4. Diverse sager

Ingen sager under dette punkt.

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

1. Andragende 0338/2012 af Georgios Floras, græsk statsborger, om den græske 
konkurrencekommissions påståede misligholdelse af EU's konkurrencelovgivning

Indlæg: Georgios Floras (andrager), Dorothe Dalheimer (Europa-Kommissionen), 
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Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Afgørelse: andragendet er fortsat åbent. Kommissionen skal afgive en skriftlig holdning 
til spørgsmålet, ud fra hvilken udvalget på tilsvarende vis vil træffe foranstaltninger. 

2. Rapport om undersøgelsesrejsen til Galicien, Spanien (11. - 13.2.2013) 

Indlæg: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel Servert 
Martin (Europa-Kommissionen), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez Presedo, 
Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe Boulland, 
Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

Tatjana Ždanoka udtrykte sin holdning til en bemærkning til forretningsordenen og 
meddelte, at hun ikke ville deltage i drøftelserne om ændringer til denne rapport, da hun 
mente, at der ikke blev taget højde for synspunkterne fra flertallet af de medlemmer, der 
deltog i rejsen, under udarbejdelsen af rapporten.  Formanden svarede herpå ved at 
forklare, at man havde gjort enhver indsats for at finde fælles fodfæste mellem 
udvalgsmedlemmerne. Under henvisning til den uforholdsmæssigt lange tid, som er afsat 
til at færdiggøre rapporten, blev det anset for nødvendigt endelig at gå videre med 
vedtagelsen heraf. Drøftelserne om procedurespørgsmål fortsatte dernæst med bidrag fra 
Boulland, Werthmann og Millán Mon. Sánchez Presedo henledte efterfølgende 
opmærksomheden på visse af tekstens væsentlige dele og fremsatte nogle ændringer til 
henstillingerne, der støttede synspunktet om gennemsigtighed. Meyer og Iturgaiz 
fremsatte bemærkninger til yderligere proceduremæssige aspekter. Servert Martin fra 
Kommissionen påpegede, at der kan fremsættes yderligere bemærkninger til 
Kommissionen, indtil rapporten er endegyldigt godkendt.      Efter en ny runde med 
indlæg (Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Philippe Boulland, Angelika Werthmann) 
meddelte formanden Mazzoni, at der vil finde en afstemning om Galicien-rapporten sted 
den 16. december.

Mødet fortsatte kl. 10.50 under forsæde af Carlos José Iturgaiz Angulo (næstformand). 
Mazzoni fik på ny sit forsæde kl. 10.55.

3. Andragende 1873/2012 af Rolf Weber, tysk statsborger, om leasing af jord i Frankrig til 
en tysk landmand og aldersdiskrimination 

Indlæg: Petra Schott (Europa-Kommissionen), Peter Jahr, Victor Bostinaru

Repræsentanten for Kommissionen meddelte, at Frankrig har omsat det relevante direktiv 
korrekt, og at der kunne fremsættes yderligere bemærkninger til nærværende sag. Jahr og 
Boştinaru var skeptiske over for Kommissionens holdning og opfordrede den 
indtrængende til at tage gennemførelsen af EU-traktaten mere alvorligt.   De mindede 
ligeledes Kommissionen om, at dette var en sag, hvor den greb ind i et forhold mellem 
private parter. 

Afgørelse: andragendet er fortsat åbent. Der vil blive fremsendt en anmodning om 
yderligere oplysninger til den franske regering samt Kommissionen, hvori Kommissionen 
opfordres til at genoverveje sin holdning. 

Mødet fortsatte kl. 11.05 under forsæde af Carlos José Iturgaiz Angulo (næstformand). 
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4. Andragende 1358/2011 af Annemarie Grosshans, tysk statsborger, for professorer i 
biokemi, bl.a. Nobelprismodtagere, og 140 medunderskrivere, om fritagelse fra 
veterinærkontrollen ved EU's ydre grænser for bananfluer (Drosophila melanogaster) i 
henhold til direktiv 91/496/EØF og Kommissionens beslutning 2007/275/EF

Indlæg: Annemarie Grosshans (andrager), Patricia Langhammer (Europa-Kommissionen), 
Rainer Wieland, Victor Boştinaru

Udvalgsmedlemmerne, som tog ordet, takkede AGRI-Udvalget for dets udtalelse pr. brev, 
men påpegede samtidig det indtrængende behov for at træffe foranstaltninger.

Afgørelse: andragendet er fortsat åbent. Der skal fremsendes en skrivelse til kommissæren 
for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, som indeholder skrivelsen fra AGRI-
Udvalget og skal opfordre dem indtrængende til snart at træffe foranstaltninger uden at 
afvente det direktiv, som vil blive vedtaget i den nærmeste fremtid.

Mødet fortsatte kl. 11.25 under forsæde af Chrysoula Paliadeli (næstformand). 

5. Andragende 1268/2010 af Cristóbal Aguado Laza, spansk statsborger, for "Asociación 
Valenciana de Agricultores ASAJA" (den valencianske sammenslutning af landbrugere), 
om plantegifte, insektangreb og sygdomme i vegetabilske produkter

Indlæg: Cristóbal Aguado Laza (andrager), Francesca Arena (Europa-Kommissionen), 
Harry Arijs (Europa-Kommissionen), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Afgørelse: andragendet er fortsat åbent. Kommissionen skal fremsende en skriftlig 
holdning til udvalget, som ligeledes vil blive sendt til andrageren. 

6. Andragende 1236/2011 af Michael Rolfe, britisk statsborger, og fire medunderskrivere, 
om den cypriotiske byggelovgivning og dens påståede uforenelighed med EU's 
forbrugerbestemmelser

Indlæg: Michael Rolfe (andrager), Sophie Ridoux (Europa-Kommissionen), Graham 
Watson

Afgørelse: andragendet er fortsat åbent. Der skal fremsendes en skrivelse til 
kommissionsmedlem Borg for at rejse spørgsmålet for de cypriotiske myndigheder. Der 
skal fremsendes en skrivelse til de relevante cypriotiske myndigheder 
(indenrigsministeriet), hvori der skal anmodes om svar, for så vidt angår a) hvorfor 
indenrigsministeriet ikke fulgte den afgørelse, der blev truffet i 2005 om andragerens sag, 
b) forordningen om urimelig handelspraksis, der bør påberåbes, og c) den kendsgerning, at 
der findes umiddelbare beviser på en hemmelig aftale mellem bygherren og de 
involverede politiske partier med henblik på at fratage andragerens rettigheder på grund af 
dennes nationalitet.    

7. Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2013

Indlæg: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru, Chrysoula Paliadeli.

Ordføreren Jarosław Leszek Wałęsa tilkendegav, at siden dette er den sidste beretning om 
aktiviteterne i Udvalget for Andragender i denne valgperiode, bør den efter hans mening 
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forfølge følgende akser:    a) indeholde en oversigt over udvalgets aktiviteter gennem hele 
valgperioden og ikke blot for det sidste år, b) angive den vellykkede måde, hvorpå 
udvalget imødekom borgernes behov, navnlig i betragtning af dets nye beføjelser (ECI og 
de erhvervede erfaringer), c) beskrive samarbejdets karakter med Den Europæiske 
Ombudsmand og de nationale myndigheder.  Derfor vil den indeholde følgende kapitler: 
a) aktiviteter i 2013, b) analyse og vurdering af effektiviteten i udvalget med fokus på 
udvalgets arbejdsmetoder og interne bestemmelser, c) samarbejde med Den Europæiske 
Ombudsmand og muligheden for at indgå en ny interinstitutionel aftale. Paliadeli foreslog, 
at beretningen endvidere skulle indeholde en henvisning til nedsættelse af udvalg for 
andragender i de forskellige medlemsstater.   

Mødet hævet kl. 12.30.

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

Følgende andragender blev afsluttet: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 1325/2012, 
1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Andragender 1207/2013 og 1210/2012 ville blive flyttet fra punkt B på dagsordenen 
og forblive åbne.

13. Tid og sted for næste møde
Mandag den 16. december 2013 kl. 15.00 -18.30
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