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Udvalget for Andragender

PETI_PV(2013)1216

PROTOKOL
fra mødet den 16. december 2013 kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 16. december 2013 kl. 15.40 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes møde

For så vidt angik koordinatormødet, som fandt sted før udvalgsmødet, meddelte formanden 
følgende: 

Koordinatorerne godkendte anmodningerne om opfyldelse af betingelserne for behandling for 
følgende andragender: 0939/2013, 0944/2013, 0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 
1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 1656/2013, 1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 
1955/2013, 2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 danske sager om 
børnebeskyttelse/børneforsorg, forældremyndighed og barnebortførelser i henhold til 
hasteproceduren efter anmodning fra MEP Angelika Werthmann.

Følgende anmodninger om ændring af koordinatorernes indstillinger vedrørende nye 
andragender behandledes af koordinatorerne:

a) Andragende 0655/2013: Drøftelsen udsattes med henblik på koordinatorernes møde i 
januar 2014. 

b) Andragende 0708/2013: afvist. Andragendet opfyldte ikke betingelserne for 
behandling, og behandlingen afsluttedes.

c) Andragende 0709/2013: godkendt. Andragendet opfyldte betingelserne for behandling 
og forblev åbent.

d) Andragende 0691/2013 og 0694/2013: Det vedtoges enstemmigt at disse andragender 
skulle forblive åbne.
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Forslaget til dagsordenen for mødet i januar 2014 skulle udsendes den følgende dag og 
godkendes ved skriftlig procedure. Koordinatorerne anmodedes om at indsende deres 
bemærkninger senest den 18.december kl. 12.

Med hensyn til procedurerne for organisering af det europæiske borgerinitiativ bemærkede 
koordinatorerne, at det korresponderende udvalg, i henhold til de reviderede bestemmelser, 
som var blevet udsendt, kunne høre højst tre gæster, hvis udgifter ville blive dækket. 
Herudover betragtedes højst tre organisatorer af initiativet, herunder den indbudte 
kontaktperson, som agerede som mellemmand mellem EP og borgerne, som gæster, hvis 
udgifter ville blive dækket. ECI-høringer skulle finde sted i det arrangerende udvalgs normale 
mødeperioder, hvis det kunne lade sig gøre, eller en torsdag eftermiddag i en udvalgsuge. 
Formanden skulle underrettes i forvejen i overensstemmelse med artikel 4 i disse 
bestemmelser. Det første forslag til datoer, under forbehold af ECI's formelle forslag, var 
forsøgsvis fastlagt til februar 2014.

Med hensyn til den nye PETI-webportal er det efter drøftelser med DG ITEC og DG COMM 
blevet aftalt, at pilotfasen, som ville gøre det muligt for medlemmer at afprøve og indsende 
kommentarer til den nye portal, skulle udsættes og først skulle begynde midt i januar i stedet 
for midt i december. Under pilotfasen skulle medlemmer indsende deres forslag og ideer på 
grundlag af afprøvning af portalen som potentielle andragere. Det var en vigtig fase, da alle 
potentielle problemer med portalen skulle løses for at undgå eventuelle fremtidige problemer 
med andragerne. Som følge af denne udsættelse ville fase et altså blive forsinket ca. en måned 
Udvalget ville blive opfordret til at godkende den nye webportal, evt. på mødet i februar, og 
under alle omstændigheder før den blev formelt startet, og DG ITEC og PETI’s sekretariat 
skulle redegøre for anvendelsen af webportalen på et særligt møde.

I forbindelse med Formandskonferencens afgørelse vedrørende UNCRPD
rammekonventionen godkendte Formandskonferencen den 12. december 2013 indstillingen 
udarbejdet af Udvalgsformandskonferencen, i henhold til hvilken EMPL, i tæt samarbejde 
med LIBE, skulle være ansvarlig for Parlamentets repræsentation i ”EU’s ramme om 
handikappedes rettigheder”. EMPL havde ydermere til opgave at integrerer FN-konventionen 
i Parlamentet i tæt samarbejde med LIBE og andre berørte udvalg alt afhængig af emnet.

Koordinatorerne beklagede denne afgørelse, da udvalget havde handikapspørgsmål højt på 
dets dagorden og havde arbejdet inden for rammerne med andre partnere i det sidste år, som 
formanden havde meddelt formanden pr. brev sidste februar. Formanden nævnte, at 
afgørelsen var truffet i overensstemmelse med det pågældende udvalgs beføjelser i disse 
spørgsmål.

Hvad angik Udvalget for Andragenders arbejdsprocedurer, bemærkede koordinatorerne, at der 
var blevet registreret 2 724 andragender fra januar 2013 til dato, og at der var uddelt resuméer 
til medlemmer op til serie 825/2013. 

Hvad angik planlægning af fremtidige dagsordener, tog koordinatorerne 
Udvalgsformandskonferencens afgørelse om ikke at fremsende anmodning om en 
initiativbetænkning (Den Europæisk Ombudsmands særlige beretning om Frontex) til 
Formandskonferencen til efterretning sammen med alle andre anmodninger om udarbejdelser 
af udtalelser fra andre udvalg, da slutningen af lovgivningsperioden nærmede sig. 
Koordinatorerne mente, at den særlige beretning om Frontex skulle udarbejdes og forelægges 
i denne lovgivningsperiode, da dette var det rigtige tidspunkt for det aktuelle spørgsmål.
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Formanden accepterede igen at fremsætte anmodningen til godkendelse i 
Udvalgsformandskonferencen og især i betragtning af den nye udnævnelse af den nye 
ombudsmand O’Reilly. Jahr foreslog, at alle politiske partier skulle underskrive en skrivelse 
til Schulz og Lehne og anmode dem om at gøre en undtagelse for denne specielle betænkning. 

Koordinatorerne enedes også om, at man på mødet den 10.-11. februar og i tilslutning til de 
eksisterende andragender om danske sager om børnebeskyttelse/børneforsorg, 
forældremyndighed og barnebortførelse og undersøgelsen om ”Det europæiske borgerinitiativ 
– de første erfaringer med gennemførelsen”. På mødet den 19.-20. marts skulle andragender 
om sager om børnebeskyttelse/børneforsorg, forældremyndighed og barnebortførelser fra det 
Forende Kongerige, Tyskland, Østrig og Nederlandene blive drøftet.

Til slut uddeltes præproduktionsudgaven af den årlige beretning for 2012 i dens 
brochureudgave til koordinatorerne.

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

Vedrørende punkt 14 på den foreslåede dagsorden (drøftelse af andragende 1690/2012 af 
Regina Schlacht om erhvervsuddannelse for asylansøgere) foreslog Becker og første 
underskriver af andragendet, at drøftelse om dette andragende udsattes, da den første andrager 
ikke var til stede. Hans forslag godkendtes, og drøftelsen udsattes til mødet I januar 2014.

Vedrørende punkt 16 på dagordenen (rumænsk andragende vedr. miljøproblemer forårsaget af 
Roşia Montană guldmine projektet) foreslog Peter Jahr og Victor Boştinaru at udsætte 
drøftelsen, idet de hævdede, at anmodningen var begrundet og til fordel for andrageren.
Formanden mente, at denne anmodning var for sent fremsat, og endvidere var andrageren
også tilstede. Efter en afstemning blandt de udvalgsmedlemmer, der var til stede, forkastedes 
forslaget (for: 6, imod: 6 (formandens stemme: imod)). 

For så vidt angik andragender om indvandring (punkt 6-14) var Ilkka Laitinen, 
administrerende direktør for Frontex, til stede og ville redegøre for generelle spørgsmål 
vedrørende indvandring, som man beskæftigede sig med her. Vedrørende punkt 15 kunne 
andrageren ikke være til stede og havde sendt et notat, der skulle læses op. Afstemningen om 
beretningen om undersøgelsesrejsen til Galicien (punkt 18 på dagsordenen) skulle finde sted 
kl. 18.00 efter anmodning fra MEP Philippe Boulland.

Dagsordenen vedtoges.

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

5. Andragende 1596/2012 af Lucie Haardt, tysk statsborger, for Jugendliche ohne 
Grenzen, støttet af omkring 25 organisationer og hundredevis af 
medunderskrivere, om flygtninges menneskerettigheder i Europa

6. Andragende 1714/2013 af Elisabeth Schmock, tysk statsborger, og 31 
medunderskrivere, om ens byrdefordeling med hensyn til flygtninge, der 
indrejser i EU via Italien og Grækenland

7. Andragende 1769/2013 af Bernhard Sengen, tysk statsborger, om 
flygtningeproblemet og en eventuel løsning herpå

8. Andragende 1909/2013 af Renato Lelli, italiensk statsborger, for Associazione 
Genitori Separati, om regulering af indvandring i Den Europæiske Union

9. Andragende 1946/2013 af Pro Asyl – Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für 
Flüchtlinge e.V., tysk organisation, og hundredevis af medunderskrivere, om 
tilbageholdelse af personer, der søger beskyttelse

10. Andragende 1948/2013 af Dorothee Matthias, tysk statsborger, om behandlingen 
af asylansøgere

11. Andragende 2056/2013 af Cesare Rizzi, italiensk statsborger, for Associazione 
Amici della Domenica, om indvandringstragedien ved Lampedusa (Italien) 

12. Andragende 2091/2013 af Emiliano Fratello, italiensk statsborger, om en fælles 
europæisk indvandringsstrategi i Middelhavsområdet

Indlæg: Emiliano Fratello (andrager), Giulio di Blasi (Europa-Kommissionen), Ilkka Laitinen 
(administrerende direktør FRONTEX), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, Margrete 
Auken, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Di Blasi henviste til en meddelelse fra Europa-Kommissionen om spørgsmålet, der var blevet 
udsendt den 4. december 2013, som blev drøftet i Rådet den 5. december 2013 og skulle 
fremsendes til Parlamentet inden for de næste dage. Han meddelte andrageren, at der i 
øjeblikket var en offentlig høring om andragendet i gang og anmodede om yderligere tid til at 
forelægge en konkret strategi, som nu var under udarbejdelse.

Laitinen sagde, at Lampedusa-situationen havde topprioritet inden for internationale 
anliggende inden for Frontex. Han henviste til taskforcen vedrørende Middelhavet, hvis 
operationer fandt løbende sted, og som Frontex aktivt deltog i. Han beskrev situationen i det 
centrale Middelhav som alvorlig, da indvandringsstrømmene blev stadig større. Bådene blev 
stadig mere usikre, og transportvilkårene dermed mere risikofyldte. Den geopolitiske 
usikkerhed var stor: De vigtigste oprindelseslande var Syrien, Eritrea, Somalia og 
Afghanistan. Navnlig Italien modtog to indvandringsstrømme, nemlig fra Libyen og Egypten.
Antallet af indvandrere varierede alt efter situationen, men var klart større end i 2011. De 
syriske flygtninge kom via den tyrkiske–bulgarske grænse, og antallet var stadig voksende.
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Taskforcens hovedopgave var at opdage mindre både, der transporterede indvandrere, da dette 
for øjeblikket betragtes som en af dens svagheder. Frontex’ rolle var at være koordinator for 
operationerne: Disse gennemførtes af medlemsstaterne i det land, hvor der var en 
overtrædelse. Disse medlemsstater var stadig mere uvillige til at hjælpe og samarbejde, og 
omfanget af foranstaltningerne var ret begrænset. For så vidt angik finansiering, modtog 
Frontex 8 mio. euro (i stedet for de påkrævede 14 mio.) for at kunne intervenere i hele 
Middelhavsområdet. Grænsekontrol og overholdelse af menneskerettighederne var prioriteter 
for tjenesten, som gennemførtes ved hjælp af korrekt planlægning af interventionerne, 
passende træning af deltagende officerer og horisontale aktioner.

Afgørelse: andragendet skulle forblive åbent. Udvalget skulle finde ud af, hvordan 
Parlamentet kunne handle og gribe ind, f.eks. med nye lovgivningsinitiativer vedrørende 
menneskerettigheder, udsigter for indvandrere osv. Koordinatorerne skulle behandle dette 
spørgsmål, således at der kunne udarbejdes en konkret strategi.

13. Andragende 1375/2013 af Giuseppe Lamparelli, italiensk statsborger, om 
beskyttelse af de italienske provinser

Indlæg: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Europa-Kommissionen), Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

Formanden oplæste et notat fra andrageren, hvori han redegjorde for sine synspunkter i sagen. 
Han forklarede derpå, at artikel 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 41 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention var blevet overtrådt, mens Europarådet i marts 2013 
protesterede mod de italienske afgørelser, som førte til, at de lokale italienske myndigheder 
blev ignoreret. 

Afgørelse: andragendet skulle forblive åbent. En anmodning om yderligere oplysninger skulle 
sendes til Europa-Kommissionen, mens der skulle sendes oplysninger til Regionsudvalget.

14. Andragende 0622/2012 af A.I.C., rumænsk statsborger, for AD Astra, en 
sammenslutning af rumænske videnskabsfolk, om påstået overtrædelse af EU-
lovgivning i forbindelse med Roșia Montană-guldmineprojektet (Rumænien)
og
Andragende 0628/2011 af Sorin Jurca, rumænsk statsborger, for Fundației 
Culturale Roșia Montană (Roșia Montanăs kulturfond), om de miljøskader, der 
er forårsaget af guldmineprojektet i Roșia Montană (Rumænien)
og 
Andragende 0891/2011 af A.S., rumænsk statsborger, om cyanidbaseret 
minedrift i Roșia Montană

Indlæg: Octavian Voiculescu (for andrageren), Marianne Müller (Europa-Kommissionen), 
Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, Charalampos Angourakis. 

Europa-Kommissionens mening var, at der ikke var blevet konstateret nogen overtrædelse af 
EU-lovgivningen i det forelæggende tilfælde, da der ikke var blevet udstedt nogen tilladelse 
til at påbegynde arbejdet, og da der ikke havde fundet nogen miljøindvirkningsvurdering sted 
endnu. 



PE526.282v01-00 6/10 PV\1014945DA.doc

DA

Afgørelse: andragendet skulle forblive åbent. Udvalget afventede yderligere behandling og 
information fra Europa-Kommissionen. 

15. Andragende 0298/2012 af den franske forening Arivem om opførelse af et 
gasproduktionsanlæg i Romainville i Frankrig
samt
Andragende 1005/2012 af A.C., fransk statsborger, om den planlagte placering af 
et metaniseringsanlæg i Romainville, Frankrig

Indlæg: David Grimeaud (Europa-Kommissionen), Peter Jahr, Margrete Auken

Ifølge Europa-Kommissionens repræsentant var det foreliggende projekt blevet skåret ned og 
ændret betydeligt, og dets tilladelse var blevet revideret. Endvidere var der indgivet et 
sagsanlæg ved en domstol; der forventedes en dom i sagen i juni 2014

Afgørelse: andragendet skulle forblive åbent. En anmodning om yderligere oplysninger skulle 
sendes til Europa-Kommissionen.

16. Beretning om undersøgelsesrejse til Galicien, Spanien (11.-13.2.2013)

Werthmann fremsatte en bemærkning til forretningsordnen, hvori hun henviste til sin 
skrivelse, som også var undertegnet af Ždanoka, og sendt til EP’s formand Schulz, hvori hun 
protesterede mod den måde, hvorpå beretningen i sidste ende var blevet forelagt. Hun nævnte 
formanden Schulz’ svar. Ždanoka havde ordet og fremførte, at hun under disse 
omstændigheder ikke ville deltage i afstemningen. Auken støttede talerne og anmodede om, at 
der blev vedføjede en afvigende udtalelse til mødeprotokollen.

Formanden takkede medlemmer for deres bemærkninger og meddelte dem, at hun ville gøre 
sit yderste for at sikre, at der blev opnåede enighed, og at reglerne blev overholdt fuldt ud, 
som anmodet om at formanden Schulz.

*** Afstemning ***

Vedtagne ændringsforslag: 2, 4 (første del), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (første del), 32, 35 
(første del), 36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (første og anden del), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 65, 
66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84
Forkastede ændringsforslag: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 
(anden del), 31, 34, 35 (anden del), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 
74, 78, 82
Bortfaldne ændringsforslag: 4 (anden del), 33
Tilbagetagne ændringsforslag: 75
Ændringsforslag, der ikke kunne behandles: 1, 5, 10, 59
Endelig afstemning: for: 20; imod: 7; hverken/eller: 0.

*** Afstemning afsluttet ***
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Mødet hævet kl. 18.44.

17. Behandling af B-andragender

Følgende andragender afsluttedes: 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 0938/2011, 1385/2011, 
0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 1550/2012, 1566/2012, 
1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 1720/2012, 1737/2012, 
1874/2012, 1880/2012 

Andragender 1367/2012, 1929/2012 og 1334/2010 ville blive flyttet fra punkt B på 
dagsordenen og forblive åbne.

18. Tid og sted for næste møde

Mandag den 20. januar 2014 kl. 15.00-18.30 og tirsdag den 21. januar 2014 kl. 9.00-
12.30 (Bruxelles).

Bilag: 

Liste over andragender, der opfylder betingelserne for behandling siden sidste møde den 
5. december 2013.
Liste over andragender, der skulle tilbagetages, afsluttes eller genoptages i henhold til bilaget 
til formandens bemærkninger.
Liste over tvivlsomme anbringender.
Den afvigende udtalelse om Galicien-rapporten.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 

NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer 

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

Philippe Boulland, Peter Jahr, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland,Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos 
Chountis, Roger Helmer, Nikolaos Salavrakos

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

Pablo Arias Echeverría, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Tonino 
Picula, Sylvana Rapti, Charalampos Angourakis, 

187 (2)

Pilar Ayuso, Francisco José Millán Mon, Eva Ortiz Vilella, Claude Turmes, Antolín Sánchez Presedo, Pablo Zalba Bidegain, Traian 
Ungureanu, Nikos Chrysogelos, Josefa Andrés Barea, Esther Herranz García, Verónica Lope Fontagné, 

193 (3)

Krzysztof Lisek 

46 (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/Točka dnevnog reda/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt 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/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
l'invitation du président/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq 
stedina taċ-'Chairman'/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
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