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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2009)_12_01-02

PROTOKOL
fra mødet den 1. december 2009 kl. 15.00-18.30

og 2. december 2009 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet tirsdag den 1. december 2009 kl. 15.20 under forsæde af Erminia Mazzoni
(formand).

1. Vedtagelse af dagsordenen (PE430.841) PETI_OJ(2009)180_1

Dagsordenerne godkendtes.

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 1. og 19. oktober 2009 (PE 429.670 
og PE 430.397):

Protokollerne godkendtes.

3. Meddelelser fra formanden

Andragere ville være til stede ved behandlingen af følgende andragender:

- punkt 9: N.M.M. om andragende 590/2008
- punkt 10: George Milne og Nigel Miller om andragende 1688/2008
- punkt 11: Irina Mateeva om 1518/2008 og Ivailo Ivanov om 997/2007
- punkt 12: Monica Sepe om andragende 26//2007, Gigliola Izzo om 

andragende 789/2007, Sebastiano Perrone om andragende 209/2008 og
Tommaso Esposito om andragende 347/2008
punkt 15: Loizos Afxentiou om andragende 733/2004

Følgende liste over andragender, der skal afsluttes eller genoptages, blev betragtet som 
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godkendt, da ingen medlemmer gjorde indsigelse.

På grund af manglende svar fra andragerne efter anmodning om yderligere 
oplysninger

Andragende 0360/2006 af Radoslaw Szymczuk, polsk statsborger, for "Workshop for 
All Beings", om påstået overtrædelse af EU-lovgivning i forbindelse med modernisering 
og renovering af svævebane fra Kuznice til Kasprowy Wierch i Tatra-bjergene - Natura 
2000-område.

Andragende 0474/2008 af C. Muet, fransk statsborger, om den projekterede udvidelse af 
deponeringsanlægget CESSIEU.

Andragende 1086/2008 af Stanislaw Zgrizywa, polsk statsborger, med indsamling af ca.
1200 underskrifter, om bortskaffelse af asbestaffald i Tuczepy og Stasow i området 
Swietokrzyskie i det sydlige Polen.

Andragende 1383/2008 af Wolfgang Rother, tysk statsborger, om de tyske 
myndigheders manglende anerkendelse af det diplom som naturopat, han modtog i Det 
Forenede Kongerige, og den efterfølgende disput med de tyske skattemyndigheder.

Andragende 1386/2008 af Jutta Bender, tysk statsborger, om manglende anerkendelse i 
Irland af hendes tyske kvalifikationer som sygeplejerske/medicinsk assistent.

Andragende 1708/2008 af Brigitte Dahlbender, tysk statsborger, for "Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland" og ca. 97 medunderskrivere, om manglende overholdelse 
af EU-lovgivningen om luftkvalitet i tysk miljølovgivning.

Andragende 0173/2009 af Marek Czarnecki, polsk statsborger, om anlæggelsen af en 
motorvej i Lomianki, i den nordvestlige del af Warszawa

Andragende 1116/2009 af H.L., polsk statsborger, om et miljøskadeligt 
spildevandsbehandlingsanlæg i byen Luzino i den nordlige del af Polen.

Af andre grunde

Andragende 0143/2009 af A.O., nigeriansk statsborger, om de britiske myndigheders 
påståede overtrædelser af EF-direktiv 2004/38 - afsluttes (andrageren meddelte udvalget, 
at problemet var løst).

Andragender, der er taget tilbage

Andragende 0930/2009 af Peter van Ysendyck, tysk statsborger, om påstået 
hvidvaskning af penge er taget tilbage af andrageren på grund af domsafgørelse. E-mail 
af 03.11.2009.

Formanden havde fået besked om, at Udvalget for Andragender ville blive inddraget i
høringen af det indstillede kommissionsmedlem, Maroš Šefčovič, næstformand med 
ansvar for institutionelle relationer og administration. Formanden henviste til løftet fra 
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José Barroso, Europa-Kommissionens formand, om at udpege en kommissær med ansvar 
for statsborgerskab, som ville være samtalepartner for Udvalget for Andragender. Denne 
portefølje vil blive dækket af Viviane Reding. Derfor ville Udvalget for Andragender 
kræve på at blive inddraget i høringerne af fru Reding.

4. Diverse sager
Ingen

5. Andragende 251/2007 af Marin Galea, maltesisk statsborger, for Din L-Art Helwa, 
og over 10.000 medunderskrivere, om beskyttelse af lokaliteten Ta' Ċenċ (Gozo, 
Malta)
Andragende 1210/2008 af Victor Galea, maltesisk statsborger, for Alternativa 
Demokratika, om valg af Ta’ Cenc (Malta) som et særligt bevaringsområde og et 
særligt beskyttet område

Indlæg: formanden, Fotios Papoulias (Kommissionens repræsentant) og Simon Busuttil

Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra Kommissionen 
afventes. Der forventes svar fra de maltesiske myndigheder i midten af december.

6. Andragende 0087/2008 af Keith Balzan, maltesisk statsborger, om ændring af en 
tidsbegrænset ansættelseskontrakt til en tidsubegrænset kontrakt
Indlæg: formanden, Sjoerd Feenstra (Kommissionens repræsentant) og Simon Busuttil

Afgørelse: Andragendet forblev åbent, mens man afventede yderligere oplysninger fra 
Kommissionen.

7. Andragende 0275/2006 af Adrian Mifsud, maltesisk statsborger, for Association of 
Local Council Executive Secretaries (Malta), om Maltas regerings ukorrekte 
gennemførelse af EF-direktiv 1999/70
Indlæg: formanden, Sjoerd Feenstra (Kommissionens repræsentant) og Simon Busuttil 

Afgørelse: Andragendet forblev åbent, mens man afventede yderligere oplysninger fra 
Kommissionen.

8. Andragende 1287/2008 af John Ross Patrick, britisk statsborger, om de britiske 
myndigheders afvikling af hans plejetilskud
Indlæg: formanden, Emanuela Canetta Rossi (Kommissionens repræsentant) og Diana 
Wallis. 

Afgørelse: Andragendet forblev åbent, mens man afventede yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. Diana Wallis påtog sig at orientere udvalget om lignende sager.
Kommissionen havde sendt en åbningsskrivelse til de britiske myndigheder den 9. 
oktober 2009.
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9. Andragende 0590/2008 af N.M.M., irsk statsborger, om medbragte lægemidler hos 
rejsende i Europa
Indlæg: formanden, andrageren, Timo Jetsu og Marie Debieuvre (Kommissionens 
repræsentanter), Peter Jahr, Marian Harkin og Joe Higgins

Afgørelse: Andragendet forblev åbent, mens man afventede yderligere oplysninger fra 
Kommissionen.  Der ville blive sendt en skrivelse til de nationale myndigheder med 
understregning af presserende behov for en løsning, og en anmodning om en tidsplan for 
de foranstaltninger, der skal træffes.

10. Andragende 1688/2008 af George Milne, britisk statsborger, for National Sheep 
Association, og 8.136 medunderskrivere, om europæisk lovgivning om obligatorisk 
elektronisk identifikation af får fra 1. januar 2010
Indlæg: formanden, George Milne (andrager), Nigel Miller (andrager), Kai-Uwe 
Sprenger (Kommissionens repræsentant), Alyn Smith, Giles Chichester, George Lyon, 
Mairead McGuinness, Bairbre de Brún og Peter Jahr

Afgørelse: Andragendet forblev åbent. Forelæggelse for Landbrugsudvalget med henblik 
på en udtalelse med understegelse af sagens hastende karakter og modstanden fra 14 
medlemsstater mod gennemførelsen af foranstaltningerne. Forslag om at undersøge 
muligheden for yderligere fælles tiltag sammen fra Udvalget for Andragender og 
Landbrugsudvalget.

11. Andragende 0997/2007 af Ivailo Ivanov, bulgarsk statsborger, for den bulgarske 
fuglebeskyttelsesforening, og 6 medunderskrivere, om ukorrekt gennemførelse i 
national ret af Natura 2000-netværket i Bulgarien som følge af overtrædelser af 
direktivet om vilde fugle og habitatdirektivet

Andragende 1518/2008 af Irina Mateeva, bulgarsk statsborger, for den bulgarske
fuglebeskyttelsesforening, om de bulgarske myndigheders manglende gennemførelse 
af bestemmelserne om særligt beskyttede områder som fastsat i Rådets direktiv 
79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle
Indlæg: formanden, Irina Mateeva (andrager), Fotios Papoulias, Liam Cashman og
Lubomila Popova (Kommissionens repræsentanter), Iliana Malinova Iotova, Bairbre de 
Brún, Sandrine Bélier, Victor Boştinaru og Margrete Auken

Afgørelse: Andragenderne forblev åbne, mens man afventede yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. Kommissionen blev anmodet om at træffe foreløbige foranstaltninger for 
at forhindre yderligere ødelæggelse, især i forbindelse med Rila-bjergene og kystområdet.
Der skulle tages højde for andragendet i udtalelsen om biodiversitet.

Affald i Campania

12. Andragende 0683/2005 af Vincenzo Marmora, italiensk statsborger, for 
borgeraktionsgruppen "Campagna nostra", der modsætter sig åbningen af en 
losseplads

Andragende 0031/2006 af Giampiero Angeli, italiensk statsborger, og 21 
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medunderskrivere, om alvorlige sundhedsfarer foranlediget af dioxin fra 
affaldsdepot

Andragende 0026/2007 af Monica Sepe, italiensk statsborger, for "Serre per la 
vita" - udvalget, om en permanent losseplads til byaffald

Andragende 0756/2007 af Giovanni Roviello, italiensk statsborger, der klager over 
en losseplads, der truer folkesundheden og grundvandsressourcerne

Andragende 0789/2007 af Gigliola Izzo, italiensk statsborger, om indsigelse mod 
oplagring af affaldsbrændselspiller i nærheden af landbrugsjord og 
beboelsesområder

Andragende 0910/2007 af Francesco Di Pasquale, italiensk statsborger, om 
miljøkatastrofen i Campania 

Andragende 0991/2007 af Vincenzo Gala, italiensk statsborger, om et system for 
separat affaldsindsamling i Campania-regio

Andragende 0012/2008 af Francesco Miglino, italiensk statsborger, for Partito 
Internettiano, om situationen med hensyn til oplagring og behandling af affald i 
Napoli og Campaniaregionen i Italien

Andragende 0016/2008 af F.C. af F.C., italiensk statsborger, om affaldskrisen i 
Campania (Italien)

Andragende 0209/2008 af Sebastiano Perrone, italiensk statsborger, om 
affaldskrisen og borgernes demokratiske rettigheder i Marigliano i nærheden af 
Napoli

Andragende 0347/2008 af Tommaso Esposito og Virginia Petrellese, italienske 
statsborgere, for Anti-Incinerator Citizens' Action Group, om et 
affaldsforbrændingsanlæg i Accerra (i nærheden af Napoli) i Italien

Andragende 0587/2007 af Marina Salvadore, italiensk statsborger, om de alvorlige 
sundhedsproblemer i Campania samt de regionale og lokale myndigheders ansvar

Andragende 1082/2008 af Raffaele Pacilio, italiensk statsborger, om den ulovlige 
afbrænding af bildæk og andet affald i Napoliområdet (Italien)

Andragende 0396/2009 af Salvatore Fatone, italiensk statsborger, og 152 
medunderskrivere om et rensningsanlæg i Cuma-Licola, Italien

Andragende 1223/2009 af Daniele Giove, italiensk statsborger, om miljøforurening 
i Casalnuova di Napoli (Italien)

13. Andragende 0955/2008 af Ferdinando Kaiser, italiensk statsborger, om placering 
af en losseplads i Chiaiano (Italien)

Andragende 1011/2008 af A.S., italiensk statsborger, om en losseplads i Chiaiano 
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ved Napoli (Italien)

Indlæg: formanden, Monica Sepe, Gaia Parise for Gigliola Izzo, Sebastiano Perrone og
Tommaso Esposito (andragere), Pia Bucella (Kommissionens repræsentant), Margrete 
Auken, Crescenzio Rivellini, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies, Bairbre de Brún, 
Sandrine Bélier, Peter Jahr og Andrea Cozzolino

Afgørelse: Andragenderne forblev åbne, mens man afventede yderligere oplysninger fra 
Kommissionen. Den blev anmodet om detaljerede oplysninger om EU-finansiering af 
projekter i Campania. De italienske regionale og nationale myndigheder skulle inviteres 
til næste møde. Der skulle indsendes en anmodning til tilladelse til at fortage en 
undersøgelsesdelegationsrejse til Parlamentets formand.

Mødet udsat kl. 18.45.

Onsdag den 2. december kl. 2009

Kl. 09.00 - 11.00 (for lukkede døre)

Mødet genoptaget kl. 09.10

14. Koordinatormøde
Mødet åbnet kl. 9.10 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

15. Andragende 0733/2004 af Loizos Afxentiou, cypriotisk statsborger, for Famagusta 
Refugee Movement om tilbagegivelse af det lukkede område i den besatte by 
Famagusta til de oprindelige indbyggere - Drøftelsen fandt sted for lukkede døre.

Udvalget hørte Loizos Afxetiou (andrager) og Alexis Galanos (borgmester i Famagusta).

Afgørelse: Kommissionen blev anmodet om en skriftlig redegørelse for den nuværende 
situation. Der ville blive rettet en skriftlig henvendelse til det kommende spanske 
formandskab for at henlede dets opmærksomhed på situationen. Henvendelsen skulle
ledsages af rapporten fra undersøgelsesdelegationsrejsen i 2007.

16. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger
Formanden oplyste, at koordinatorerne havde drøftet følgende sager og truffet følgende 
beslutninger:

1. Der ville blive sendt en skrivelse til generaldirektøren om, at der bør udvises større 
omhyggelighed ved registreringen af andragender for at mindske antallet af 
"ikkeandragender" mest muligt.

2. PPE- og S&D-Gruppen havde udarbejdet reviderede retningslinjer om regler og 
interne procedurer for Udvalget for Andragender, der blev fremlagt for de andre 
grupper med henblik på kommentarer. Koordinatorerne ville vende tilbage til dette 
punkt på et senere møde.

3. Koordinatorerne overvejede muligheden for at overdrage andragender til 
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individuelle medlemmer, der så skulle være ordførere for dem.
4. Koordinatorerne besluttede fortsat nøje at overvåge anvendelsen af 

foranstaltningerne i beslutningen til vedtagelse af Auken-betænkningen. De 
spanske myndigheder burde kontaktes og anmodes om at fremsende de seneste 
oplysninger.

5. Formanden ville i forbindelse med Kommissionens grønbog om borgerinitiativer
sende en skrivelse til civilsamfundets organisationer med en anmodning om deres 
kommentarer med henblik på at invitere de pågældende organisationer til et møde i
januar. Formanden understregede, at fristen for kommentarer var den 31. januar 
2010.

6. Koordinatorerne vedtog at afgive en udtalelse om AFCO's initiativbetænkning om 
de institutionelle aspekter ved EU's tiltrædelse af den europæiske 
menneskerettighedskonvention.

7. Med hensyn til den godkendte ændring af navnet for Udvalget for Andragender 
skulle koordinatorerne indtrængende opfordre deres gruppeformand til at rejse 
spørgsmålet på Formandskonferencen.

Mødet fortsat under forsæde af Chrysoula Paliadeli, næstformand.

17. Årlig betænkning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2009
(2009/2139(INI))
Ordfører: Carlos José ITURGAIZ (PPE) - Indledende drøftelse

Ordføreren forelagde de vigtigste punkter i betænkningen. Han lagde særlig vægt på 
udviklingen af en internetportal for andragender, som blev modtaget med støtte fra alle 
grupper.

Indlæg: formanden, Carlos José Iturgaiz Angulo og Pascale Gruny 

Afgørelse: Udvalget for Andragender forventedes at vedtage betænkningen på mødet den 
22.-23. marts 2010, som vilel blive sat til afstemning i plenarforsamlingen i april 2010.

18. Udtalelse om SOLVIT-betænkningen (IMCO) (2009/2138(INI))

Ordfører: BUSUTTIL (PPE) - behandling af udkast til udtalelse

Ordføreren forelagde de vigtigste punkter i betænkningen. Han fremhævede 
traktatbestemmelsen om retten til at indgive andragender, hvorimod SOLVIT og Europe 
Direct er subsidiære mekanismer til at behandle klager.

Indlæg: formanden, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (Kommissionens repræsentant)
og Pascale Gruny

Afgørelse: Fristen for ændringsforslag fastsattes til den 15. december 2009 kl. 18.00, og 
afstemningen om betænkningen ville finde sted på udvalgsmødet den 27.-28. januar 2010.

19. Andragende 737/2008 af Janis Vaisla, lettisk statsborger, om forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet i forbindelse med køb af en flybillet
Indlæg: William Floyd (Kommissionens repræsentant)
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Afgørelse: Det vedtoges at afslutte behandlingen af andragendet på grundlag af 
Kommissionens svar.

B. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet efter Kommissionens skriftlige svar
(punkt 20-91)

Andragender: 1087/2002, 1374/2002, 0026/2005, 0846/2006, 0106/2007, 0711/2007, 
0925/2007, 1012/2007, 1234/2007, 1172/2007, 0916/2008, 1260/2007, 1635/2008, 
0118/2008, 0411/2008, 0412/2008, 0439/2008, 0477/2008, 0503/2008, 0612/2008, 
0613/2008, 0865/2008, 0573/2008, 0666/2008, 0796/2008, 1045/2008, 1069/2008, 
1119/2008, 1120/2008, 1179/2008, 1302/2008, 1310/2008, 1319/2008, 1443/2008, 
1473/2008, 1525/2008, 1640/2008, 1652/2008, 1720/2008, 1738/2008, 1768/2008, 
1801/2008, 1866/2008, 1868/2008, 1880/2008, 1883/2008, 0003/2009, 0272/2009, 
0032/2009, 0064/2009, 0076/2009, 0081/2009, 0089/2009, 0211/2009, 0294/2009, 
0306/2009, 0339/2009, 0347/2009, 0362/2009, 0380/2009, 0393/2009, 0399/2009, 
0407/2009, 0428/2009, 0436/2009, 0459/2009, 0463/2009, 0470/2009, 0474/2009, 
0498/2009, 0504/2009, 0507/2009, 0524/2009, 0537/2009, 0570/2009, 0579/2009, 
0629/2009.

Andragender 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 og 
0439/2009 ville blive drøftet på det kommende møde.

20. Tid og sted for næste møde

Onsdag den 27. januar 2010 kl. 15.00–18.30

Torsdag den 28. januar 2010 kl. 9.00–12.30

Bilag: Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde 
(3. og 4. november 2009)
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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 (1,2), Chrysoula Paliadeli (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

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

Simon Busuttil (1;2), Pascale Gruny (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer Wieland 
(2), Victor Boştinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1), Judith A. Merkies (1),  Diana Wallis 
(1), Margrete Auken (1,2), Giles Chichester (1), Bairbre de Brún (1,2), Nikolaos Salavrakos (2), Angelika Werthmann (1)

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

Mairead McGuinness (1), Ioannis A. Tsoukalas (1,2), Sylvana Rapti (1), Marian Harkin (1), Sandrine Belier (1), Robert Atkins (1),     
Joe Higgins (1)

187 (2)

193 (3)

Alyn Smith (1), George Lyon (1), Crescenzio Rivellini (1), Andrea Cozzolino (1), Marina Yannakoudakis (2)

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/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/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:
(1) 1.12.2009
(2) 2.12.2009
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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/Sur l'invitation du président/ 
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