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Utskottet för framställningar

PETI_PV(2010)0127/28_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 27 januari 2010 kl. 15.00–18.30

och den 28 januari 2010 kl. 9.00–12.30
BRYSSEL

Sammanträdet inleddes kl. 15.10 onsdagen den 27 januari 2010 med utskottets ordförande 
Erminia Mazzoni som ordförande. 

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista (PE 438.241)

Föredragningslistan godkändes.

2.    Justering av protokollen från sammanträdena den 3–4 november 2009, 
30 november 2009 och 1–2 december 2009

Protokollen justerades.

3. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden meddelade att bilagan till ordförandens noteringar hade delats ut veckan
dessförinnan och att den innehöll rekommendationer om vilka framställningar som borde tas 
upp på nytt, avslutas eller dras tillbaka. Eftersom inga kommentarer hade inkommit ansågs det 
att rekommendationerna godkänts. Ordföranden meddelade vidare att framställarna skulle 
vara närvarande under punkterna 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 och 19, och att punkt 7 skulle 
behandlas före punkt 6.
Följande yttrade sig: Robert Atkins (ordningsfråga), som tog upp frågan om 
framställning 1737/2008 av Richard Inglewood. Det beslutades att Storbritanniens ständiga 
representation skulle kontaktas i frågan.

4. Övriga frågor

Ordföranden tog upp det problem som investerare i argentinska värdepapper står inför. Detta 
problem hade strax dessförinnan tagits upp i två framställningar. De nyligen avslutade
framställningarna i frågan (framställningarna 313/2007 och 670/2009) skulle öppnas på nytt. 
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Ordföranden skulle skriva till den ansvariga kommissionsledamoten och be om 
förtydliganden.

5.      Yttrande över Solvit-betänkandet (IMCO) (2009/2138 (INI)), föredragande: 
Simon Busuttil (PPE)
– Behandling av ändringsförslag 
– Antagande av förslaget till yttrande

Följande yttrade sig: ordföranden, Simon Busuttil (föredragande), som kommenterade de 
ändringsförslag som lagts fram till hans yttrande, och Mariya Nedelcheva.
Ändringsförslagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (muntligt) och 9 antogs. Ändringsförslag 7 drogs tillbaka.  
Yttrandet antogs enhälligt (23 avgivna röster).

6.   Framställning 161/2006, ingiven av Dan Brennan (irländsk medborgare) om 
föroreningar i Kilkenny (Irland) och konsekvenserna för den lokala uppfödningen 

Följande yttrade sig: ordföranden, Dan Brennan (framställaren), Mary White, ledamot av 
den irländska deputeradekammaren (som företrädde framställaren), Tom Slevin (som 
företrädde framställaren), James Crill (som företrädde framställaren), Simon White (som 
företrädde framställaren), Peter Vajda (kommissionens representant), Mairead McGuinness, 
Joe Higgins, Alan Kelly, Peter Jahr, Marian Harkin, Gerald Häfner, Bairbre de Brún, Nessa 
Childers, Angelika Werthmann, Victor Bostinaru och Chrysoula Paliadeli.
Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från den irländske 
jordbruksministern. Det beslutades också att ett resolutionsförslag skulle inges till parlamentet 
i enlighet med artikel 202.2.

7.    Framställning 710/2008, ingiven av Peter Downes (irländsk medborgare) om 
säkerhetsstandarder för ridhjälmar 

Följande yttrade sig: ordföranden, Peter Downes (framställaren), Adrian McGoldrick (som 
företrädde framställaren), Alexandra Jour-Schroeder (kommissionens representant), Mairead 
McGuinness, Marian Harkin, Pascale Gruny och Robert Atkins.
Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från kommissionen. 
Den ansvariga kommissionsledamoten skulle tillsändas en skrivelse där utskottet uttrycker 
sina farhågor och efterlyser akuta åtgärder.

*
Sammanträdet fortsatte med utskottets vice ordförande Chrysoula Paliadeli som ordförande.

*

8.   Framställning 992/2008, ingiven av Ger och Bridget McLaughlin (brittiska 
medborgare) om hjälp med att utreda de ovanligt många oförklarliga dödsfallen i deras 
fårhjord 

Följande yttrade sig: ordföranden, Gudrun Gallhoff (kommissionens representant), Robert 
Atkins, Peter Jahr och David Lowe (chef för sekretariatet). 
Beslut: Framställningen avslutas mot bakgrund av kommissionens svar.    
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9.   Framställning 454/2009, ingiven av Wendy Clark (brittisk medborgare), för 
Port Services (Invergordon) Ltd., om att hamnförvaltningen Cromarty Firth Port 
Authority i Skottland påstås missbruka sin dominerande ställning

Följande yttrade sig: ordföranden, Les Clark (framställaren), Hubert de Broca 
(kommissionens representant), Giles Chichester, Tatjana Zdanoka och Robert Atkins. 
Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från de skotska 
myndigheterna och UK Office of Fair Trading.

10.  Framställning 959/2004, ingiven av Roberto Jacchia (italiensk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare 146 personer, om motstånd mot italiensk lagstiftning, 
förvaltningsrutiner och rättspraxis beträffande vadhållning i samband med 
idrottsevenemang

Framställning 142/2009, ingiven av R.A.J. (italiensk medborgare), med två ytterligare 
underskrifter, om de grekiska myndigheternas ingripande mot vadslagning i Aten och 
Thessaloniki (i framställarens närvaro)

Följande yttrade sig: ordföranden, som sade att OPAP (den grekiska organisationen för 
fotbollstips) hade skickat en skrivelse till utskottet, vilken hade delats ut till ledamöterna, 
Roberto Jacchia (framställaren), Jean Bergevin (kommissionens representant), Simon 
Busuttil, Robert Atkins och Roger Helmer.
Beslut: Behandlingen av framställning 959/2004 avslutas mot bakgrund av kommissionens 
svar. Framställning 142/2009 kvarstår i avvaktan på ytterligare information från 
kommissionen.

11.  Framställning 543/2009, ingiven av Kees van Beek (nederländsk medborgare), om 
påstått brott mot europeiska regler av barnskyddsorganisationerna Raad voor de 
Kinderbescherming och Bureau Jeugdzorg i Nederländerna 

Följande yttrade sig: ordföranden, Kees and Jolanta van Beek (framställare), Patrizia de 
Luca (kommissionens representant) och Peter Jahr.
Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från kommissionen och
framställaren, eftersom en rad faktorer fortfarande är oklara. En skrivelse skulle också skickas 
till den nederländske ungdoms- och familjeministern.

12.   Framställning 901/2008, ingiven av David Skinner (brittisk medborgare), för 
Christian Business Owners Interest Association, om personers grundläggande rätt till 
”negativ föreningsfrihet”

Följande yttrade sig: ordföranden, David Skinner (framställaren), Stefan Olsson och Sjoerd 
Feenstra (kommissionens representanter), Peter Jahr och Mairead McGuinness. 
Beslut: Framställningen kvarstår i avvaktan på ytterligare information från de svenska 
myndigheterna, särskilt näringsdepartementet.

*
Sammanträdet fortsatte med utskottets ordförande Erminia Mazzoni som ordförande.

*
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13.  Europeiska kommissionens grönbok om ett europeiskt medborgarinitiativ –
KOM(2009)0622
- Diskussion

Följande yttrade sig: ordföranden, Mario Paulo Tenreiro (kommissionens representant), 
Melody Ross (som företrädde ”Cittadinanzattiva”), Michael Efler (som företrädde ”Mehr 
Demokratie”), Tony Venables (som företrädde ”European Citizen Action Service”), Mairead 
McGuinness, Gerald Häfner, Victor Bostinaru, Jaroslaw Leszek Walesa, Mariya Nedelcheva 
och Marian Harkin.
Beslut: Ledamöterna underströk frågans betydelse och rollen för utskottet för framställningar, 
som skulle fortsätta att noga följa frågan. Föreningarna tackades för sitt deltagande och sina
konstruktiva kommentarer till de förfarandemässiga möjligheter som rör medborgarinitiativet. 
Utskottet gick med på att utarbeta ett yttrande i denna fråga när kommissionen formellt sett 
lämnar in ett förslag till förordning, vilket förväntas ske i april.

*
*  *

                               Sammanträdet ajournerades kl. 18.37.
*

*  *

Torsdagen den 28 januari, på morgonen 

14.  Samordnarnas sammanträde (inom stängda dörrar kl. 9.00–10.00)

*
Sammanträdet började kl. 10.30 med utskottets vice ordförande Chrysoula Paliadeli 

som ordförande.
*

15.  Samordnarnas beslut

a. Utskottets organisation 
I enlighet med förslaget vid samordnarnas föregående sammanträde hade sekretariatet träffat 
rådgivarna från de politiska grupperna den 14 januari för att fortsätta att diskutera det 
vägledande dokumentet och de föreslagna ändringarna. Man kom överens om att det 
behövdes fler sammanträden för att man skulle kunna rätta till en rad motsägelser och 
upprepningar i förslaget från EPP/S+D om ändring av dokumentet. Vid detta skede tycktes det 
inte finnas några avvikande uppfattningar i sak. I stället verkade det som om man nu var på 
väg att nå konsensus.

b. Ledamöter ansvariga för vissa grupper av framställningar (föredragande)
Samordnarna från ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE och EFD meddelade att de inte riktigt hade 
satt sig in i förslaget och att de behövde mer tid för att kunna behandla frågan.

c. Framställarnas närvaro vid utskottssammanträden och eventuellt ekonomiskt stöd
Som svar på en begäran från de politiska grupperna hade sekretariatet presenterat den 
nödvändiga statistiken. Samordnarna uppgav att de var missnöjda med de förtydliganden som 
gjorts.
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d. Programförslag till studieresan till Huelva den 16–18 februari 2010
Programförslaget godkändes med ett tillägg om att Carlos José Iturgaiz Angulo skulle vara 
ledamot i egenskap av sin befattning.

e. Framställningar rörande den grekiska konkurrensmyndigheten 
Efter samordnarnas beslut den 2 september 2009 hade framställaren begärt synpunkter på 
skrivelsen av den 24 juli från kommissionsledamot Neelie Kroes. En framställare hade svarat.  
På grundval av detta beslutades det att man skulle avsluta behandlingen av de berörda 
framställningarna (framställningarna 686/2006, 130/2007, 96/2008, 103/2008 och
1003/2008).

f. Studieresa till Österrike
Det beslutades att man vid samordnarnas nästa sammanträde skulle diskutera den föreslagna 
studieresan till Österrike. Det konstaterades att denna studieresa ännu inte hade blivit 
godkänd.

16.    Yttrande om biologisk mångfald (2009/2108(INI)), föredragande: Victor Bostinaru 
(S&D)
- Inledande diskussion
Victor Bostinaru skisserade huvuddragen i ett arbetsdokument som ska ligga till grund för ett 
yttrande, och konstaterade att ledamöterna skulle få förslaget den kommande veckan.

Följande yttrade sig: ordföranden och Victor Bostinaru (föredragande) samt 
Francois Kremer och Anne Teller (kommissionens representanter).

*
Sammanträdet fortsatte med utskottets ordförande Erminia Mazzoni som ordförande.

*

17.   Uttalande från en företrädare för den italienska regeringen och av en företrädare 
för regionfullmäktige om de frågor som tagits upp i följande framställningar:

Framställning 683/2005, ingiven av Vincenzo Marmora (italiensk medborgare) för 
medborgargruppen ”Campagna nostra” som motsätter sig uppförandet av en 
avfallsanläggning 

Framställning 31/2006, ingiven av Giampiero Angeli (italiensk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare 21 personer, om allvarliga hälsorisker orsakade av dioxiner 
från avfallshantering 

Framställning 26/2007, ingiven av Monica Sepe (italiensk medborgare) (för kommittén 
”Serre per la vita”), om en sopstation för fast hushållsavfall 

Framställning 756/2007, ingiven av by Giovanni Roviello (italiensk medborgare), om 
invändningar mot avloppsutsläpp som hotar folkhälsan och grundvattenresurser 

Framställning 789/2007, ingiven av Gigliola Izzo (italiensk medborgare), om 
invändningar mot lagring av biobränslepellets i närheten av jordbruksmark och 
bostadsområden 
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Framställning 910/2007, ingiven av Francesco Di Pasquale (italiensk medborgare), om 
miljökrisen i Kampanien 

Framställning 991/2007, ingiven av Vincenzo Gala (italiensk medborgare), i syfte att 
inrätta ett system för avfallsseparering i Kampanien 

Framställning 12/2008, ingiven av Francesco Miglino (italiensk medborgare) (för 
Partito Internettiano), om situationen i fråga om lagring och hantering av hushållsavfall 
i Neapel och i regionen Kampanien i Italien 

Framställning 16/2008, ingiven av F.C. (italiensk medborgare), om krisen med 
hushållsavfall i Kampanien (Italien) 

Framställning 209/2008, ingiven av Sebastiano Perrone (italiensk medborgare), om 
avfallskrisen och de demokratiska rättigheterna för de boende i Marigliano nära Neapel 

Framställning 347/2008, ingiven av Tommaso Esposito och Virginia Petrellese 
(italienska medborgare) (för medborgaraktionsgruppen mot avfallsförbränning), om en 
avfallsförbränningsanläggning i Acerra (nära Neapel) i Italien 

Framställning 587/2007, ingiven av Marina Salvadore (italiensk medborgare), om ett 
allvarligt hälsoproblem i Kampanien och de regionala och lokala myndigheternas 
ansvar 

Framställning 1082/2008, ingiven av Raffaele Pacilio (italiensk medborgare), om olaglig 
förbränning av bildäck och annat avfall i Neapelområdet (Italien) 

Framställning 396/2009, ingiven av Salvatore Fatone (italiensk medborgare) och 
undertecknad av ytterligare 152 personer, om en vattenreningsanläggning i 
Cuma-Licola, Italien 

Framställning 1223/2009, ingiven av Daniele Giove (italiensk medborgare), om 
nedsmutsning, avseende ett miljöföroreningsproblem i Casalnuova di Napoli (Italien)

och

18.  Framställning 955/2008, ingiven av Ferdinando Kaiser (italiensk medborgare), om 
placeringen av ett avfallsupplag i Chiaiano (Italien) 

Framställning 1011/2008, ingiven av A.S. (italiensk medborgare), om en avfallsdeponi i 
Chiaiano utanför Neapel (Italien)

Följande yttrade sig: ordföranden, Roberto Adam (kontoret för det italienska ministerrådets 
ordförandeskap, ansvarig för EU-politiken), Raimundo Santacroce (samordnare för 
avfallshanteringen i Kampanien), Ettore Figliolia (kansliet för det italienska ministerrådets 
vice ordförande, delegat för den dramatiska avfallssituationen i Kampanien), Tommaso 
Esposito (framställaren), Pia Bucella (kommissionens representant), Judith Merkies, 
Margrete Auken och Crescenzio Rivellini.
Beslut: Framställningarna kvarstår i avvaktan på ytterligare information från kommissionen. 
Ordföranden uppgav att det fortfarande inte hade beviljats något tillstånd för en studieresa till 
Kampanien. Utskottet var bekymrat över följande frågor: skicket på de befintliga deponierna, 
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det illegala avfallet på land och till sjöss, kostnaderna för förbränningsanläggningarna, 
efterlevnaden av reglerna för offentlig upphandling, hälsosituationen i de lokalt drabbade 
samhällena och problemen med giftigt avfall och avfallsåtervinning.

*
Sammanträdet fortsatte med utskottets vice ordförande Willy Meyer som ordförande.

*

19.  Framställning 260/1999, ingiven av Daniel Pequeño Prado (spansk medborgare) och 
underskriven av ytterligare drygt 4 000 personer, om reningsanläggningen för 
avloppsvatten i Vigo uppförd med hjälp av gemenskapsmedel 

Framställning 462/2006, ingiven av ”Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo” (Spanien)  
om skydd av den galiciska kusten, särskilt Vigo-bukten, mot föroreningar och 
miljöskador

Framställning 138/2009, ingiven av Antonio Lores Franco (spansk medborgare) ), för 
plattformen Defensa de la Ensenada de San Simón (Försvar av San Simón bukten), om 
förstörelsen av Vigofjorden

Följande yttrade sig: ordföranden, Daniel Pequeño Prado (framställare), Serzio Regueira 
Gómez (framställare), Antonio Lores Franco (framställare), José Manuel Servert Martin 
(kommissionens representant), Pablo Arias Echeverría, Margrete Auken och Miguel Angel 
Martínez Martínez.
Beslut: Framställningarna kvarstår i avvaktan på ytterligare information från kommissionen. 
Möjligheterna att genomföra en studieresa skulle diskuteras vid det kommande sammanträdet. 
Frågorna i den senaste framställningen skulle skiljas från de två andra framställningarna, som 
redan lett till överträdelseförfaranden.

*
Sammanträdet fortsatte med utskottets ordförande Erminia Mazzoni som ordförande.

*

Diskussionen om punkterna 20, 21, 22 och 23 på föredragningslistan sköts upp.

22.  Framställningar under del B
Framställningarna 685/2004, 74/2005, 969/2005, 978/2005, 465/2006, 480/2006, 745/2006, 
507/2007, 1238/2007, 262/2008, 339/2008, 403/2008, 515/2008, 675/2008, 1050/2008, 
1077/2008, 1133/2008, 1333/2008, 1585/2008, 1334/2008, 1669/2008, 1679/2008, 
1723/2008, 52/2009, 164/2009, 446/2009, 481/2009, 477/2009, 565/2009, 621/2009, 
623/2009, 633/2009, 639/2009, 664/2009, 718/2009, 707/2009, 721/2009, 744/2009, 
764/2009 och 765/2009 ansågs färdigbehandlade mot bakgrund av kommissionens skriftliga 
svar. 

Framställningarna 357/2006, 980/2007, 1039/2007, 716/2008, 585/2009 och 589/2009 skulle 
flyttas från del B och diskuteras som A-punkter vid ett senare sammanträde. 
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23. Datum och plats för nästa sammanträde 

Bryssel, 
Tisdagen den 23 februari 2010 kl. 9.00–12.30 och 15.00–18.30

Sammanträdet avslutades kl. 12.45.
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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 (1,2), Willy Meyer (1,2), Ágnes Hankiss (1,2)

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

Elena Băsescu(2), Simon Busuttil (1), Pascale Gruny(1), Peter Jahr, (1,2) Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva (1), Ernst 
Strasser(1), Jarosław Leszek Wałęsa (1), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Judith A. Merkies(2), Adina-Ioana Vălean (2), 
Margrete Auken(2), Oriol Junqueras Vies(1), Tatjana Ždanoka(1,2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (1,2) Bairbre de Brún(1), 
Nikolaos Salavrakos(1,2), Angelika Werthmann,(1,2) Miguel Angel Martínez Martínez(2)

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

Pablo Arias Echeverría (2), Mairead McGuinness (1), Axel Voss(1), Alan Kelly (1), Sylvana Rapti(2), Marian Harkin(1,2), Gerald 
Häfner (1,2), Robert Atkins(1), Joe Higgins(1), Ioannis Tsoukalas (1)

187 (2)

193 (3)

Nessa Childers (1), Crescenzio Rivellini (2), Pat Gallagher (1), Francisco José Millán Mon (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

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/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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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

Peter Downes, Dr Adrian McGoldrick, Dan Brennan, Wendy Rose Clark, Les Clark, Nicholas Finney, John Stevenson, Roberto 
Jacchia, Irene Picciano, Gregorios Troufakos, Konstantinos Maragkakis, Cornelius Hendrikus van Beek, Jolanta Van Beek, David 
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