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Udvalget for Andragender

PETI_PV(2010)06_01-05_31

PROTOKOL
Møde den 31. maj 2010 kl. 15.00-18.30

og 1. juni 2010 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 31. maj 2010 kl. 15.15 under forsæde af Erminia Mazzoni
(formand).

1. Vedtagelse af dagsorden (PE 442.831)

 Næstformand Chrysoula Paliadeli kunne ikke deltage i mødet og undskyldte sig over 
for udvalget.

 Det blev meddelt, at andragerne ville være til stede under behandlingen af punkt 7 
(andragende 982/2009), hvor repræsentanten for den pågældende virksomhed havde 
bedt om lov til at afgive en erklæring, 11 (andragende 1274/2009), 12 
(andragende 1518/2008), 13 (andragende 777/2009) og 14 (andragende 632/2008).

 Dagen efter ville indgiverne af andragende 1682/2008 (punkt 19) og 
provinsmyndighederne i Huelva være til stede under forelæggelsen af og deltage i 
drøftelsen om arbejdsdokumentet om undersøgelsesrejsen til Huelva. Medlemmerne 
fik udleveret en kopi af rapporten. Pascale Gruny anmodede om at få punkt 19 udsat 
til efter punkt 20-26, ca. kl. 11.15, da hun ikke ville kunne være til stede på grund af 
hendes forpligtelser i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

 Udvalget ville ca. kl. 10.00 dagen efter stemme om Carlos José Iturgaiz Angulos 
betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i parlamentsåret 
2009, til hvilken der var blevet stillet et mundtligt ændringsforslag, og derefter om 
udtalelsen fra Victor Boştinaru om gennemførelsen af den europæiske lovgivning om 
beskyttelse af biodiversiteten, til hvilken der ligeledes var blevet stillet et mundtligt 
ændringsforslag.

 Der blev ikke gjort indsigelse over listen med forslag om, hvilke andragender der 
skulle afsluttes eller genoptages, som medlemmerne havde fået udleveret en uge inden 
mødet. Dermed blev andragende 897/2007 og 705/2009 genoptaget, mens andragende 
173/2010, 1790/2008, 1220/2009 og 71/2010 blev afsluttet.
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Den foreslåede dagsorden godkendtes uden ændringer.

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 26. og 27. april 2010

Protokollen godkendtes uden ændringer.

3. Meddelelser fra formanden: Erminia Mazzoni kom med følgende meddelelser:

Formandskonferencen, som havde været samlet i Strasbourg, havde givet Udvalget for 
Andragender tilladelse til sammen med Udvalget om Konstitutionelle Anliggender at 
udarbejde en betænkning om det europæiske borgerinitiativ i henhold til 
forretningsordenens artikel 50. Udvalget havde fået tilladelse til at udpege to 
ordførere. Dette skulle drøftes dagen efter på koordinatormødet.

4. Diverse sager

Ingen.

5. Andragende 0986/2006 af Theodoros Dalmaris, græsk statsborger, om påstået 
overtrædelse i Grækenland af EU's bestemmelser vedrørende særlige betingelser for 
autorisation af virksomheder på engrosmarkeder og afsætning af produkter af 
animalsk oprindelse

Talere: Magali Lenoel (Kommissionens repræsentant), Sylvana Rapti og Nikolaos 
Salavrakos.
Afgørelse: Andragendet afsluttes ikke, idet man afventer en skriftlig bekræftelse fra 
Kommissionen.

6. Andragende 0033/2009 af Klaus Landahl, tysk statsborger, om anførelse af 
oprindelse og herkomst af fødevarer

Taler: Alexandra Nikolakopoulou (Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Andragendet afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar og sendes 
til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt til Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til information. 

7. Andragende 0982/2009 af Birgit Meyer, tysk statsborger, om tilbagetrækning af en 
solcreme fra markedet, angiveligt som følge af en EU-forordning og
Andragende 1055/2009 af Sylvia Rögele, tysk statsborger, om tilbagetrækning fra 
markedet af hendes foretrukne solcreme og
Andragende 1194/2009 af Waltraud Kurz, tysk statsborger, om tilbagetrækningen 
af en solcreme, angiveligt som følge af en EU-forordning

Talere: Agnes Wulff (andragerens repræsentant), Roman Mokry (Kommissionens 
repræsentant), Angelika Werthmann, Peter Jahr og Margrete Auken.
Afgørelse: Andragenderne afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.
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8. Andragende 1428/2009 af J.B. Koster, nederlandsk statsborger, om udvikling af 
kosmetik uden anvendelse af forsøgsdyr

Talere: Susanne Höke (Kommissionens repræsentant), Peter Jahr, Margrete Auken, 
Roger Helmer og Victor Boştinaru.
Afgørelse: Andragendet afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.

9. Andragende 0915/2008 af Dorothea Erndt, tysk statsborger, om situationen ved det 
tyske laboratorium for dyreforsøg, Covance, og om et forbud mod dyreforsøg med 
store menneskeaber og
Andragende 1063/2008 af Emily McIvor, britisk statsborger, og 150 000 
medunderskrivere, om forbud mod dyreforsøg og
Andragende 1248/2009 af E.C. Chadwick, britisk statsborger, om dyreforsøg og
Andragende 1502/2009 af Bettee Hemingway, britisk statsborger, og 5 
medunderskrivere, om forbud mod dyreforsøg

Taler: Susanna Louhimies (Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Andragenderne afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.

10. Andragende 0252/2008 af Suzanne Thorpe, britisk statsborger, om et forbud mod 
anvendelse af beagler og beaglehvalpe til dyreforsøg og andragende 0805/2009 af 
Andreas Otto, tysk statsborger, om dyreforsøg

Taler: Susanna Louhimies (Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Andragenderne afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.

11. Andragende 1274/2009 af Rachel Mullen, irsk statsborger, for Equality and Rights 
Alliance, om den irske regerings personalenedskæringer, som påvirker 
ligestillingsmyndigheden

Talere: Rachel Mullen og Orlagh O'Farrell (andragerne), Claire Smith 
(Kommissionens repræsentant), Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Joe Higgins og
Victor Boştinaru.
Afgørelse: Andragendet afsluttes ikke, idet man afventer supplerende oplysninger fra 
Kommissionen. Kommissionen opfordres til at drøfte sagen med Irland.

*
Mødet fortsat under forsæde af Carlos José Iturgaiz Angulo (næstformand).

*

12. 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 og
Andragende 1518/2008 af Irina Mateeva, bulgarsk statsborger, for den bulgarske 
fuglebeskyttelsesforening, om de bulgarske myndigheders manglende gennemførelse 
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af bestemmelserne om særligt beskyttede områder som fastsat i Rådets direktiv 
79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle

Talere: Irina Mateeva (andrageren), Liam Cashman og Fotias Papoulias 
(Kommissionens repræsentanter), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr og
Mariya Nedelcheva.
Afgørelse: Andragendet afsluttes ikke og sendes til Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed til information for at henlede udvalgets opmærksomhed på 
situationen for Natura 2000-lokaliteter i Bulgarien.

*
Mødet fortsat under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

*

13. Andragende 0777/2009 af Patrick Kinnersly, britisk statsborger, for White Horse 
Alliance, om de britiske myndigheders påståede manglende overholdelse af EF's 
habitat-direktiv i forbindelse med det planlagte ringvejsprojekt i Westbury og andre 
store vejprojekter

Talere: Patrick Kinnersly (andrager), Liam Cashman (Kommissionens repræsentant), 
Michael Cashman og Gerald Häfner.
Afgørelse: Andragendet afsluttes ikke, idet man afventer supplerende oplysninger fra 
Kommissionen.

14. Andragende 0632/2008 af Robert Biedron, polsk statsborger, for "Kampania 
Przeciw Homofobii" (Campain Against Homophobia), om de polske myndigheders 
uvillighed til at udstede civilstandserklæring til polske statsborgere, der ønsker at 
indgå registreret partnerskab med en person af samme køn i en anden medlemsstat

Talere: Krzysztof Smiszek (andragerens repræsentant), Rodrigo Ballester
(Kommissionens repræsentant), Michael Cashman, Sylvana Rapti, Peter Jahr og 
Gerald Häfner.
Afgørelse: Andragendet afsluttes ikke, idet man afventer supplerende oplysninger fra 
Kommissionen om den juridiske udtalelse, som andrageren har fremsendt. 
Andragendet sendes til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, og formanden udfærdiger en skrivelse til de polske myndigheder. 

*
*  *

Mødet hævet kl. 18.10.
*

*  *

Tirsdag den 1. juni

15. Koordinatormøde (for lukkede døre kl. 9.00-10.00)

*
Mødet åbnet kl. 10.00 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

*
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16. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

Formanden kom med følgende meddelelser:

1. Formandskonferencen, som var samlet i Strasbourg den 20. maj, havde givet Udvalget 
for Andragender tilladelse til sammen med Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
at udarbejde en betænkning om det europæiske borgerinitiativ i henhold til 
forretningsordenens artikel 50. Formandskonferencen havde undtagelsesvist givet 
tilladelse til at udpege to ordførere for dette emne. Den beslutning, som 
koordinatorerne havde truffet på deres møde i Strasbourg den 11. maj om at udpege to 
ordførere, blev imidlertid ikke godkendt, da den var blevet truffet, inden 
Formandskonferencen havde givet tilladelse hertil. Formanden opfordrede derfor 
medlemmerne til at bekræfte beslutningen af 11. maj.
Under afstemningen udpegede koordinatorerne med et flertal af de afgivne stemmer 
medlemmerne Diana Wallis og Gerald Häfner fra ALDE- og Verts/ALE-Gruppen til 
ordførere.

2. Formanden meddelte, at hun havde planer om at tage en tur til Cypern, da hun havde 
modtaget en invitation fra andragerne fra Famagusta Refugee Movement og 
Famagustas borgmester, hr. Galanos, som lever i eksil. Denne invitation gjaldt også 
udvalgets øvrige medlemmer. Koordinatorerne tog formandens beslutning om at rejse 
til Cypern fra den 3. til den 6. juni til efterretning.

3. Peter Jahr forelagde på vegne af PPE-Gruppen overvejelser om proceduren for 
registrering af andragender. Efter en drøftelse gjorde David Lowe (kontorchef –
Udvalget for Andragenders sekretariat) rede for det nuværende registreringssystem. 
Medlemmerne oplyste, at de ønsker at respektere borgernes ret til at indgive 
andragender, og formanden oplyste, at udvalget er for at mindske fristen for at svare 
andragerne. Medlemmerne blev anmodet om at nå til enighed om dette punkt. Peter 
Jahr blev opfordret til at kontakte sekretariatet med henblik på at udveksle oplysninger 
om dette emne. Han blev ligeledes anmodet om at forelægge koordinatorerne en liste 
over de andragender, der ikke opfattes som andragender.

4. Forslaget til dagsorden for udvalgets kommende møde den 15. juli blev godkendt. Det 
blev besluttet at invitere John Dalli, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, til 
dette møde. (Andragende 473/2008)

5. Koordinatorerne godkendte udarbejdelsen af en rammekontrakt med eksterne 
forskningsinstitutter, som temaafdelingerne er ansvarlige for. De bemyndigede 
formanden til at efterkomme eventuelle anmodninger og til lejlighedsvis at underrette 
dem derom. 

6. Medlemmerne havde besluttet at støtte anbefalingen vedrørende andragende 791/2008 
i henhold til sekretariatets forslag og den detaljerede beskrivelse i det omdelte notat.
Afgørelsen af andragende 665/2006, 1734/2008 og 1456/2007 blev udskudt efter 
skriftlig anmodning herom fra Chrysoula Paliadeli.

7. Formanden underrettede koordinatorerne om, at hun ville møde formand Buzek den 
15. juni i Strasbourg.
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17. Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i parlamentsåret 
2009 (2009/2139(INI)) Ordfører: ITURGAIZ ANGULO (PPE) 

- Behandling af ændringsforslag

- Vedtagelse af udkast til betænkning

Talere: Carlos José Iturgaiz Angulo (ordfører), som kommenterede ændringsforslagene til 
hans betænkning, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka.
Ændringsforslag 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 
34, 35, 39, 40 vedtoges.
Ændringsforslag 2, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41 forkastedes.
Udkastet til betænkning vedtoges som ændret.
Afstemning: 20 stemmer for, 2 hverken/eller (22 afgivne stemmer).

*
Mødet fortsat under forsæde af Willy Meyer (næstformand).

*

18. Udtalelse om biodiversitet (2009/2108(INI)) Ordfører: BOSTINARU (S&D)
- Behandling af ændringsforslag

- Vedtagelse af udkast til udtalelse

Taler: Victor Boştinaru (ordfører).
Ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, og det mundtlige ændringsforslag vedtoges.
Udkastet til udtalelse vedtoges enstemmigt som ændret (23 afgivne stemmer).

På anmodning af Pascale Gruny, ordfører, blev punkt 19 udsat til efter punkt 20-26, da 
hun ikke kunne være til stede på grund af hendes forpligtelser i Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender.

*
Mødet fortsat under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

*

19. Rapport om undersøgelsesrejsen til Huelva (2010) om andragende 0631/2007, 
1458/2007 og 1682/2007 (16.-18.2.2010) - Behandling (med deltagelse af de spanske 
myndigheder og andragerne) 

Talere: Pascale Gruny (ordfører) forlagde arbejdsdokumentet, Petronilla Guerrero 
Rosado (formand for Diputación de Huelva), Pedro Jiménez San José (andrager),
David Hammerstein (andragernes repræsentant), José Manuel Servet Martin og
Wolfgang Kilb (Kommissionens repræsentanter), Willy Meyer, Luis Yañez-Barnuevo 
García og Margrete Auken.
Afgørelse: Arbejdsdokumentet vil blive sat på dagsordenen for julimødet til 
vedtagelse.

*
Mødet fortsat under forsæde af Willy Meyer (næstformand).

*
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20. Andragende 1300/2007 af Sheelagh Morris, irsk statsborger, for St. Margarets 
Concerned Residents Group, om uregelmæssigheder i forbindelse med adgang til 
information og den offentlige høringsproces forud for godkendelsen af 
anlægsarbejder i Dublin lufthavn

Taler: Adam Nagy (Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Andragendet afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.

21. Andragende 0353/2009 af Luigi di Marino, italiensk statsborger, for Associazione 
Assobalneari Campania, om aktindsigt med hensyn til adgang til dokumenter 
vedrørende projektet Porto Turistico di Pinetamare i Castel Volturno (Italien)

Talere: Jonathan Parker (Kommissionens repræsentant) og Margrete Auken.
Afgørelse: Andragendet afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.

*
Mødet udsat kl. 10.45 og genoptaget kl. 10.55 under forsæde af Willy Meyer (næstformand).

*

22. Andragende 0128/2009 af Norbert Kaiser, tysk statsborger, om ligebehandling af
tjenestemænd i Tyskland

Talere: Petra Schott (Kommissionens repræsentant) og Peter Jahr.
Afgørelse: Andragendet afsluttes ikke, idet man afventer supplerende oplysninger fra 
Kommissionen.

23. Andragende 0363/2008 af Doris Mueller, tysk statsborger, om de græske 
myndigheders påståede krænkelser af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder

Talere: Martin Gajda (Kommissionens repræsentant) og Peter Jahr.
Afgørelse: Andragendet afsluttes ikke, idet man afventer supplerende oplysninger fra 
Kommissionen. Formanden fremsender en skrivelse til de polske myndigheder.

24. Andragende 0242/2007 af Lars Evan Jørgensen, dansk statsborger, om problemer 
med den danske udlændingestyrelse

Talere: Michal Meduna (Kommissionens repræsentant) og Margrete Auken.
Afgørelse: Andragendet afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.

25. Andragende 0448/2008 af K. A., polsk statsborger, om de franske myndigheders 
påståede krænkelser af EU's principper om unionsborgernes fri bevægelighed

Talere: Michal Meduna (Kommissionens repræsentant) og Peter Jahr.
Afgørelse: Andragendet afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.

26. Andragende 1039/2007 af Giuseppe Lipari, italiensk statsborger, for udvalget 
"construiamo il domain" (lad os bygge for fremtiden), om påstået overtrædelse af 
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den grundlæggende ret til uddannelse i forbindelse med adgang til fakultetet for 
medicin og odontologi i Italien

Taler: Aristeidis Lavrentzos (Kommissionens repræsentant). 
Afgørelse: Andragendet afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.

27. Andragender, hvis behandling blev udsat til et kommende møde:

Ingen.

28. Andragender under B 

 Andragende 0283/2005, 0997/2006, 0450/2007, 1049/2007, 1135/2007, 1285/2007, 
0511/2008, 0937/2008, 1025/2008, 1171/2008, 1532/2008, 0090/2009, 0480/2009, 
0518/2009, 0646/2009, 0826/2009, 1041/2009, 1092/2009, 1118/2009, 1162/2009, 
1180/2009, 1224/2009, 1262/2009, 1277/2009, 1299/2009, 1320/2009, 1325/2009, 
1376/2009, 1397/2009, 1433/2009, 1435/2009, 1437/2009, 1438/2009, 1442/2009, 
1453/2009, 1457/2009, 1484/2009, 1498/2009, 1532/2009, 1543/2009, 1574/2009, 
0026/2005, 0434/2006, 0805/2006, 1274/2007, 0431/2009, 1204/2009, 1367/2009 
afsluttes med udgangspunkt i Kommissionens svar.

 Andragende 1375/2009 og 0244/2009 blev flyttet fra afsnit B og vil blive behandlet 
som et punkt under afsnit A på et senere møde.

29. Diverse sager: Liste over andragender, der opfylder betingelserne for behandling 
(fastslået mellem den 4. og den 30. maj 2010).

Ingen.

30. Næste møde

 Torsdag den 15. juli 2010 kl. 9.00-12.30 og kl.15.00-18.30 (Bruxelles).

*
Mødet hævet kl. 12.30.

*
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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), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Willy Meyer (2)

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

Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (2), Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (2), Giles Chichester (1,2), Michael Cashman (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Pascale Gruny (2), Roger Helmer (1), Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), 
Judith A. Merkies (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Nikolaos Salavrakos (1,2), Diana Wallis (2), Angelika Werthmann (1,2), Rainer 
Wieland (2), Tatjana Ždanoka (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), Sandrine Bélier (2), Kinga Göncz (2), Gerald Häfner (1,2), Joe Higgins (1), Marian Harkin (1,2), Sylvana 
Rapti (1), Axel Voss (2)

187 (2)

Enrique Guerrero Salom (2), Andres Perello Rodriguez (2), Luis Yáñez-Barnuevo García (2)

193 (3)

Proinsias De Rossa (1)

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/ 
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