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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2009)10-01

PROTOKOL
fra mødet den 1. oktober 2009 kl. 10.15-12.35 og kl. 15.10-17.15

BRUXELLES

Mødet åbnet torsdag den 1. oktober 2009 kl. 10.15 af Erminia Mazzoni, formand.

1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden (PE 428.285)

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 1.-2. september 2009 (PE 428.150)

Protokollen godkendtes med en rettelse på side 7, 1. afsnit, 6. linje, hvor ordene 
"Madrid og" blev slettet efter anmodning fra medlem af Europa-Parlamentet Pascale 
Gruny.
Indlæg: medlem af Europa-Parlamentet Pascale Gruny og formanden

3. Behandling af ændringsforslagene og afstemning om udkast til betænkning om 
årsberetningen om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2008 (2009/2088 
(INI)) Ordfører: Chrysoula Paliadeli (S&D)

Ordføreren fremlagde udkastet til betænkning og fremhævede Den Europæiske 
Ombudsmands betydning for EU-institutionernes generelle arbejde. Hun opfordrede 
alle EU-institutionerne, navnlig Kommissionen, til at samarbejde med Ombudsmanden 
og træffe egnede foranstaltninger til at efterleve de konklusioner, han var nået frem til 
efter sine undersøgelser. Ordføreren takkede medlemmerne for deres bidrag i form af 
ændringsforslag og Karen Chioti fra sekretariatet for hendes hjælp til udarbejdelsen af 
betænkningen.

Indlæg: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny og formanden
Afgørelse: Udkastet til betænkning vedtoges med ændringsforslag med 19 stemmer for 
og en hverken/eller.

4. Vedtagelse af udkast til udtalelse fra Budgetudvalget om forslag til Den Europæiske 
Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 – sektion VIII – Den Europæiske 
Ombudsmand – Ordfører: AUKEN (Greens/ALE) 
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Indlæg: formanden. 
Afgørelse: Udtalelsen vedtoges med 19 stemmer for og to hverken/eller. 

5. Formanden meddelte følgende:

 Efter afstemningerne om Paliadeli-betænkningen og Auken-udtalelsen ønskede 
udvalget at koncentrere sig om anvendelsen af habitatdirektivet på grundlag af en 
generel præsentation af den eksterne undersøgelse ved repræsentanten for 
forfatterne, Nicolas de Sadeleer. Temaafdelingen, som var ansvarlig for 
offentliggørelsen havde fremsendt undersøgelsen til alle medlemmer.
Medlemmerne af Miljøudvalget var inviteret til at deltage i diskussionen.

 Udvalget ville efterfølgende vurdere en række specifikke andragender, som 
omhandler anvendelsen af habitatdirektivet i en række EU-lande.

 Andragere, som havde oplyst, at de ville være til stede i forbindelse med 
behandlingen af: 
- punkt 12: Jean-Marie Salomon som talsmand for andragende 37/2005 og 

613/2009
- punkt 13: David Cholon (Président du Syndicat des Paludiers) og Jean-Paul 

Declerq, formand for foreningen "Vert Pays Blanc et Noir" vedrørende 
andragende 551/2008

- punkt 19: Billy Leonard fra Nordirland vedrørende andragende 650/2008 om 
deponeringsanlæg i County Derry

- punkt 21: Vinczay Tibor, borgmester i Szentgotthard (Ungarn) vedrørende 
andragende 1885/2008 om et affaldsforbrændingsanlæg. Tibor Peto, 
repræsentant for det ungarske udenrigsministerium, ville også være til stede. 

 punkt 15: andragende 169/2007, andrageren Marc de Schower havde meddelt, at 
han forbeholdt sig ret til at fremsætte bemærkninger på et senere tidspunkt, selv 
om han ikke kunne være til stede. Han ville overvære forhandlingerne via 
webstream.

 Næstformand Agnès Hankiss ville lede eftermiddagens del af mødet.

 Dagsordenen for eftermiddagen ville begynde med en diskussion om et 
arbejdsdokument om Stockholmagendaen, som var udarbejdet af Diana Wallis. 
Udvalget for Andragender samarbejdede med de korresponderende udvalg (JURI, 
LIBE og AFCO) i denne sag. Arbejdsdokumentet skitserede udvalgets arbejde 
med andragender med relation til de emner, som var omfattet af 
Stockholmagendaen. Det kunne blive opfordret til at fremsætte specifikke 
ændringsforslag til det beslutningsforslag, som ville blive udarbejdet af de 
korresponderende udvalg.

 Formanden påpegede, at der en uge før var blevet udsendt en liste til alle grupper 
over andragender, som skulle genoptages eller afsluttes på grundlag af de 
fremlagte begrundelser. Hvis medlemmerne ikke havde kommentarer til listen ved 
mødets afslutning, ville den blive betragtet som godkendt. Hun påpegede, at 
andragende 734/2008 fortsat ville blive holdt åbent.
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6. Formandens meddelelser om koordinatorernes afgørelser:

 Forvaltning af proceduren for andragender: Der var ingen bemærkninger på 
nuværende tidspunkt. Der ville om nødvendigt finde en yderligere drøftelse sted 
på et senere tidspunkt på grundlag af de gældende retningslinjer. 

 Udpegelse af ordførere/forfattere af udtalelser efter d'Hondtsystemet eller 
pointsystemet eller uden pointsystem: D'Hondtsystemet var et værdifuldt redskab 
i Europa-Parlamentets generelle arbejde, men det opfyldte ikke til fulde de 
specifikke krav i Udvalget for Andragender, og det burde derfor anvendes i en 
mere fleksibel version, som sikrede en ligelig fordeling af betænkninger og 
udtalelser mellem de politiske grupper. 

 Udvalget for Andragender ville udarbejde en udtalelse om 
initiativbetænkningen om tab af biodiversitet i 2010, som Miljøudvalget havde
anmodet om tilladelse til at udarbejde - S&D-Gruppen ville udpege et medlem, 
som fik ansvaret for at udarbejde et udkast til udtalelse.

 Udvalget for Andragender ville også udarbejde en udtalelse til betænkningen 
fra Retsudvalget om den 26. årsberetning om anvendelsen af fællesskabs-
lovgivningen: PPE-Gruppen ville udpege et medlem, som fik ansvaret for at 
udarbejde et udkast til udtalelse.

 Henvisning fra plenarmødet - andragende 486/2008: Arlene McCarthy, 
medlem af Europa-Parlamentet, havde taget ordet på plenarmødet i september 
2009 på vegne af andrageren Michael Schields fra hendes valgkreds. Hun 
opfordrede Udvalget for Andragender til at henvende sig til de bulgarske 
myndigheder for straks at få genoptaget sagen, idet den britiske justitsminister har 
benådet andrageren. Udvalget for Andragender vil kontakte de bulgarske 
myndigheder.

 Opfølgning på Auken-betænkningen, som blev vedtaget i marts 2009: 
Diskussionen blev udsat, da Margrete Auken ikke var til stede.

 Høringer af de indstillede kommissærer: Der vil blive sendt et brev til 
Udvalgsformandskonferencen for at udtrykke Udvalget for Andragenders ønske 
om at deltage i høringen af de kommende kommissærer i lyset af, at formanden 
for Kommissionen, Jose Manuel Barroso, vil udpege en kommissær for 
grundlæggende rettigheder og retlige anliggender og en kommissær for borgerne.

 Proceduren for valg af Den Europæiske Ombudsmand: Der ville ligesom 
tidligere blive oprettet en særlig hjemmeside for at gøre valgproceduren så 
gennemsigtig som muligt for medlemmerne og offentligheden. Der ville blive 
afholdt et ekstraordinært møde i udvalget mandag den 19. oktober 2009 i 
Strasbourg for at tage stilling til kandidaterne. Mødet ville blive afholdt for 
lukkede døre.

 Diverse: Formanden vil rette en indtrængende henvendelse til den rumænske 
regering for at få dennes kommentarer til byggeprojektet i nærheden af Skt. 
Josephkatedralen i Bukarest (67/2007 og 149/2007). Den rumænske 
premierminister havde ikke besvaret en skrivelse fra den tidligere formand for 
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Europa-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering.

7. Andragende 251/2007 af Marin Galea, maltesisk statsborger, for Din L-Art Helwa, 
og flere end 10.000 medunderskrivere, om beskyttelse af området Ta' Cenc (Gozo, 
Malta)

Andragende 496/2006 af M. T. Turvey, formentlig britisk statsborger, om hans 
klage til elselskabet Sevillana-Endesa i forbindelse med direktiv 2003/54/EF om 
fælles regler for det internationale elektricitetsmarked

Indlæg: Isabel Lourenco de Faria (Kommissionens repræsentant), Simon Busuttil, 
John Attard-Montalto og formanden. 
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens der afventes yderligere oplysninger fra 
Kommissionen, og sættes til behandling på et senere møde i udvalget umiddelbart 
efter mødet mellem Kommissionen og de maltesiske myndigheder, som er planlagt til 
medio oktober 2009.

8. Forelæggelse af undersøgelsen om national lovgivning og praksis i forbindelse med 
implementering af Rådets Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter, især artikel 6

Eksperten Nicolas de Sadeleer fremhævede undersøgelsens vigtigste resultater og 
understregede,

 at det var vigtigt, at alle medlemsstater afsluttede processen med at udpege 
lokaliteter og etablerede bindende forvaltningsforanstaltninger for hver enkelt 
lokalitet

 at medlemsstaterne skulle vedtage lovgivning, som garanterede uafhængigheden 
af passende konsekvensanalyse (Appropriate Impact Assessments, AIA) for at 
undgå subjektive vurderinger (han understregede, at AIA skulle være af god 
videnskabelig kvalitet, at det var vigtigt at tage højde for alle direkte og indirekte 
påvirkninger på såvel kort som lang sigt, samt kumulative og synergetiske 
påvirkninger, at analysere mulige alternativer og evt. kompenserende og 
formildende foranstaltninger med henblik på at mindske et givent projekts 
negative indvirkning på lokaliteten)

 at Kommissionen burde udarbejde nye retningslinjer til medlemsstaterne om det 
faktiske indhold i AIA

 at beslutningsprocessen burde være så gennemsigtig som muligt og omfatte 
offentlig høring på et så tidligt tidspunkt som muligt, helst allerede i 
screeningfasen (de kompetente myndigheder burde fremlægge specifikke 
forklaringer, når en alternativ løsning ikke kunne betragtes som mulig, og forklare 
de faktorer, som havde ledt til denne afgørelse)

 at de nationale myndigheder burde indhente en udtalelse fra Kommissionen, når et 
Natura 2000-område omfattede prioriterede levesteder eller arter

 at Kommissionen burde være mere proaktiv med hensyn til at forfølge 
overtrædelser over for medlemsstater, som ikke overholdt habitatdirektivet.

Medlemmerne og repræsentanten for Kommissionen udtrykte anerkendelse af
undersøgelsen og dens anbefalinger. De understregede, at der fremover skulle
fokuseres på foranstaltninger, som kunne sikre en bedre gennemførelse af 
habitatdirektivet, snarere end på en revision af direktivet. 
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Indlæg: Nicolas de Sadeleer (ekspert), Carlos José Iturgaiz Angulo (afløste formanden 
fra kl. 11.05 til kl. 11.25), François Kremer (Kommissionens repræsentant), Sandrine 
Bélier, Peter Jahr, Chrysoula Paliadeli (afløste formanden fra kl. 11.25 til kl. 11.30), 
Margrete Auken, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru og formanden.

9. Andragende 543/2008 af Carlos Rios Torres, spansk statsborger, for 
miljøorganisationen "Fauna de Cubelles", og 2.720 medunderskrivere, som 
protesterer mod opførelsen af en bro over Foixudmundingen, som udgør en del af et 
Natura 2000-bevaringsområde

Indlæg: Isabel Lourenco de Faria (Kommissionens repræsentant) og formanden. 
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens svar.

10. Andragende 37/2005 af Laurence de la Martinière, fransk statsborger, for 
organisationen A.D.I.P.H.C.M., om opførelsen af en større omfartsmotorvej rundt 
om byen Orléans

Andragende 613/2009 af Jean Marie Solomon, fransk statsborger, for 
"MARDIËVAL", om den utilstedelige anvendelse af offentlig-private 
partnerskabsarrangementer i forbindelse med opførelsen af Mardiëbroen (Loiret) 

Indlæg: Jean-Marie Salomon (andrager), David Grimeaud og Christian Servenay 
(Kommissionens repræsentant) og formanden. 
Afgørelse: Udvalget bekræftede sin modstand mod den foreslåede bro ved Mardië og 
vedtog at holde andragendet åbent og afvente yderligere oplysninger fra 
Kommissionen og sende et brev til det franske miljøministerium. 

11. Andragende 551/2008 af Olivier Pereon, fransk statsborger, for marskarbejdernes 
fagforening, om påstået overtrædelse af direktiv 92/43/EØF efter udstedelse af 
projekteringstilladelse til udviklingsarbejde i nærheden af en projekteret Natura 
2000-zone i Guérande

Indlæg: Jean- Paul Declercq (for andrageren), David Grimeaud og Joseph van der 
Stegen (Kommissionens repræsentanter), Sandrine Bélier, Pascale Gruny og 
formanden. 
Afgørelse: Det vedtoges at holde andragendet åbent og afvente yderligere oplysninger 
fra Kommissionen og sende et brev til den nye borgmester i Guérande og til det 
franske miljøministerium, hvori man understreger medlemmernes bekymring over den 
utilstrækkelige vurdering af Guérandeprojektets miljømæssige og økonomiske 
konsekvenser samt over den generelle praksis med at dele større udviklingsprojekter 
(som dem, der henvises til i andragende 37/2005 og 613/2009) op i mindre projekter 
for at omgå lovgivningen om miljøkonsekvensvurdering.

Mødet udsat kl. 12.35 og genoptaget kl. 15.10 af Ágnes Hankiss, næstformand.

12. Drøftelse af arbejdsdokumentet om Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet "Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i 
borgernes tjeneste", også kendt som "Stockholmprogrammet" - ordfører Diana 
Wallis (ALDE)
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Diana Wallis glædede sig Stockholmprogrammet fra det svenske formandskab og 
understregede, at formålet med arbejdsdokumentet var at fremhæve de emner, der var
sammenfaldende med de spørgsmål, som var blevet indbragt for Europa-Parlamentets 
Udvalg for Andragender af borgere, som søgte efter løsninger eller klagemuligheder. 
Hun påpegede, at der modtoges andragender om mange af de emner, der var anført i 
programmet, og fremhævede, at de viste både en betydelig afstand mellem borgernes 
forventninger og EU-lovgivningen og problemer med medlemsstaternes 
gennemførelse af allerede eksisterende lovgivning. Hun henviste til spørgsmål, der 
spændte fra fuld gennemførelse af retten til fri bevægelighed og visumpolitik til 
gensidig anerkendelse og deltagelse i det demokratiske liv i EU.

Indlæg: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (Kommissionens repræsentant), Pascale 
Gruny, David Lowe (kontorchef) og formanden. 
Afgørelse: Arbejdsdokumentet om Stockholmprogrammet blev vedtaget uden 
bemærkninger. Diana Wallis fik mandat til at formulere ændringsforslag til 
beslutningsforslaget, som vil blive fremsat af Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender den 8. oktober 2009. Udvalget for Andragender vil vedtage 
ændringsforslagene ved skriftlig procedure inden den 22. oktober 2009.

13. Andragende 650/2008 af Billy Leonard, irsk statsborger, om offentlig bekymring 
over den skadelige kumulative effekt af fire deponeringsanlæg i Ringsendområdet 
(County Derry, Nordirland)(Irland)

Indlæg: Billy Leonard (andrager), Stephanos Ampatzis og Jose Diaz Del Castillo 
(Kommissionens repræsentanter), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, David 
Lowe (kontorchef) og formanden.
Afgørelse: Det vedtoges at holde andragendet åbent og afvente yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Formanden vil sende et brev til den nordirske lokalregering og 
bede om dens kommentarer til de spørgsmål, der rejses i andragendet.

14. Andragende 206/2007 af David Rogers, irsk statsborger, om lugtgener og forringelse 
af miljøet omkring Whiteriverdeponeringsanlægget, Collon (Irland)

Indlæg: Liam Cashman (Kommissionens repræsentant) og formanden. 
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens svar.

15. Andragende 1885/2008 af Viniczay Tibor, ungarsk statsborger, for kommunen 
Szentgotthard om placeringen af et affaldsforbrændingsanlæg i Lafnitztal, Østrig

Indlæg: Tibor Viniczay (andrager), Stephanos Ampatzis (Kommissionens 
repræsentant), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún og 
formanden. 
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens der afventes yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. Formanden sender en skrivelse til de østrigske myndigheder, hvori 
man udtrykker medlemmernes bekymring over projektets indvirkning på miljøet. 
Andragendet henvises til Miljøudvalget med anmodning om dette udvalgs udtalelse 
om visse projekters grænseoverskridende miljøkonsekvenser. 

16. Andragende 1129/2008, af Veronica Dini, italiensk statsborger, for 
L'Altrainformazione, Comitato "No al Civis Mazzini – Savena" og Comitato 
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Palsport Riva Reno – Lame – San Felice – Marconi, om et offentligt trafikprojekt i 
Bologna og San Lazzaro di Savena (Italien)

Indlæg: Stephanos Ampatzis (Kommissionens repræsentant) og formanden. 
Afgørelse: Det vedtoges at afslutte behandlingen af andragendet på grundlag af 
Kommissionens svar.

17. Andragende 614/2002 af Sylvie Lindeperg, fransk statsborger, om Frankrigs 
manglende anerkendelse af erhvervserfaring, som er opnået i Det Forenede 
Kongerige

Indlæg: Ursula Scheuer (Kommissionens repræsentant), David Lowe (kontorchef), 
Pascale Gruny og formanden. 
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens der afventes yderligere oplysninger fra 
Kommissionen.

18. Andragende 930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om anerkendelse i Tyskland 
af eksaminer i fysioterapi, som er opnået i Nederlandene

Indlæg: Andras Mogyoro (Kommissionens repræsentant) og formanden. 
Afgørelse: Det vedtoges at holde andragendet åbent og afvente yderligere oplysninger 
fra Kommissionen, når den tyske domstol har truffet afgørelse i andragerens sag.

19. Andragende 357/2006 af M. Kenneth Abela, maltesisk statsborger, om de maltesiske 
myndigheders påståede overtrædelse af lovgivningen om sidestilling af 
kvalifikationer

Indlæg: Angelika Koman (Kommissionens repræsentant) og formanden. 
Afgørelse: Det vedtoges at holde andragendet åbent efter anmodning fra Simon 
Busuttil (Kommissionen blev anmodet om en skriftlig bekræftelse af sine mundtlige 
oplysninger).

20. Andragende 1297/2007 af F.J.C., maltesisk statsborger, om de maltesiske 
myndigheders manglende gennemførelse af direktiv 2002/85/EF

Indlæg: Jean-Paul Repussard (Kommissionens repræsentant) og formanden. 
Afgørelse: Det vedtoges at holde andragendet åbent efter anmodning fra Simon 
Busuttil (Kommissionen blev anmodet om en skriftlig bekræftelse af sine mundtlige 
oplysninger).

21. Andragende 995/2002 af Stylianos Zambetakis, græsk statsborger, for 
passagerskibsredernes organisation i Grækenland om gennemførelse af Rådets 
Forordning (EØF) nr. 3577/92 om cabotagesejlads i Grækenland

Indlæg: Joanna Warnel (Kommissionens repræsentant) og formanden. 
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens der afventes yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. Andragendet fremsendes til Transport- og Turismeudvalget til 
orientering.
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22. Andragende 299/2005 af Oisin Jones-Dillon, irsk statsborger, om afgangsafgift på 
Malta 

Andragende 415/2005 af Anna Ignacak Mifsud, maltesisk statsborger, om 
afgangsafgift på Malta 

Andragende 419/2005 af Robert G. Coenen, nederlandsk statsborger, om 
afgangsafgift på Malta 

Andragende 533/2005 af Matthew Buttigieg, maltesisk statsborger, om 
begrænsninger i personers frie bevægelighed som følge af høje afgangsafgifter på 
Malta 

Andragende 490/2006 af Michael Tanti-Dougall, maltesisk statsborger, for 
sammenslutningen af rejse- og turismeagenter (FATTA) om Kommissionens 
forsinkede behandling af en klage over den maltesiske afgangsafgift 

Indlæg: Joanna Warnel (Kommissionens repræsentant) og formanden. 
Afgørelse: Det vedtoges at afslutte behandlingen af andragende 299/2005, 533/2005 
og 490/2006 om afgangsafgiften for fly på grundlag af Kommissionens mundtlige svar 
(skriftlig bekræftelse af oplysningen om, at Malta blev anmodet om at afskaffe 
afgiften). Andragende 415/2005 og 419/2005, som også omhandler afgangsafgift for 
skibe, holdes åbne (Kommissionen vil indhente yderligere oplysninger).

23. Andragende 363/2007 af Doris Mueller, tysk statsborger, om de græske 
myndigheders påståede overtrædelse af EU's charter om grundlæggende 
rettigheder

Indlæg: Martin Gajda (Kommissionens repræsentant), Peter Jahr og formanden. 
Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens der afventes yderligere oplysninger fra 
Kommissionen (Kommissionens overtrædelsesprocedure mod Grækenland verserer 
for Domstolen - C-155/09 - der er anmodet om en skriftlig bekræftelse af 
Kommissionens mundtlige svar).

24. Andragender under B

 Andragende 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 220/2007, 
578/2007, 919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 40/2008, 
60/2008, 91/2008, 115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 
1009/2008, 1170/2008, 1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 
1422/2008, 1429/2008, 1481/2008; 1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 
1631/2008, 1638/2008, 1800/2008, 1817/2008, 1826/2008, 1859/2008, 
1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 1876/2008, 0004/2009, 0031/2009, 
0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 0269/2009, 0292/2009, 
0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 0408/2009, 0489/2009 
blev afsluttet på grundlag af Kommissionens svar. 

 Andragende 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009, 353/2009 
vil blive drøftet under andragender under A på et kommende møde
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25. Tid og sted for næste møde

 Torsdag den 3. november 2009 fra 15.00-18.30 og onsdag den 4. november 2009 
fra 9.00-12.30 i Bruxelles.

Mødet hævet kl. 17.15.
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