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Udvalget for Andragender
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PROTOKOL
fra mødet den 29. september 2010 kl. 15.00-18.30

og 30. september 2010 kl. 9.00-12.30
Bruxelles

Mødet åbnet onsdag den 29. september 2010 kl. 15.05 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af forslag til dagsorden (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo anmodede om, at punkt 9 blev udsat til mødet i november.
Dagsordenen vedtoges med denne ændring.

2.    Godkendelse af protokollen fra mødet den 15. juli 2010

Formanden oplyste, at protokollen fra mødet den 15. juli 2010 ville blive godkendt inden
afslutningen af mødet, medmindre der var specifikke kommentarer fra medlemmerne.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden oplyste, at Rainer Wieland med beklagelse havde anmeldt forfald på grund af en 
undersøgelsesrejse til Østrig. Efter afstemningen ville næstformand i Kommissionen med 
ansvar for institutionelle forbindelser og administration, Maros Sefcovic, give fremmøde i 
udvalget. Der var fremsendt en række spørgsmål til kommissæren på forhånd, og 
medlemmerne ville have mulighed for at rejse disse spørgsmål efter næstformandens 
indledende bemærkninger. Andragende 1028/2009 om behovet for at revidere reglerne for 
overtrædelsesproceduren (punkt 13) og udtalelsen fra Retsudvalget om dette andragende var 
også fremsendt til kommissæren. Formanden meddelte derudover, at andragerne ville være til 
stede under behandlingen af punkterne 9, 10, 11, 12 og 21. Den Europæiske Ombudsmand, 
Nikiforos Diamandouros, ville deltage i drøftelsen af udtalelsen fra Ágnes Hankiss (punkt 
14). Formanden mindede medlemmerne om det udvidede møde torsdag eftermiddag med 
AFCO og de nationale parlamenter om forslaget til forordningen om borgerinitiativer.
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4. Diverse sager

Ingen.

5.      Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2009
(2010/2059 (INI))
Ordfører: Mariya NEDELCHEVA (PPE)
- Behandling af ændringsforslag
- Vedtagelse af udkast til betænkning
Talere: formanden og Mariya Nedelcheva (ordfører).
Ændringsforslag 1 vedtoges. Betænkningen vedtoges enstemmigt med 1 hverken/eller (15 
afgivne stemmer).

6.   Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands særlige rapport i fortsættelse af 
forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008RT  
(2010/2086(INI))
Ordfører: Chrysoula PALIADELI (S&D)
- Vedtagelse af udkast til betænkning
Talere: formanden, Chrysoula Paliadeli (ordfører) og Elena Basescu.
På grund af en teknisk fejl i dokumentet blev afstemningen udsat til næste møde.

7.  Udtalelse om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten
((2008) 2010/2076(INI) KOM(2009)0675)
Ordfører: Erminia MAZZONI (EPP)
- Behandling af ændringsforslag
- Vedtagelse af udkast til udtalelse
Talere: formanden (ordfører)
Ændringsforslag 1 vedtoges. Betænkningen vedtoges enstemmigt med 1 hverken/eller (16 
afgivne stemmer).

8.   Drøftelse med næstformand i Kommissionen, Maros Sefcovic, kommissær for 
interinstitutionelle forbindelser og administration, efterfulgt af en drøftelse

Formanden bød kommissæren velkommen og takkede ham for at have taget imod indbydelsen 
til at give fremmøde i udvalget for første gang siden udnævnelsen året før. Kommissæren kom 
med en indledende bemærkning om Kommissionens forslag i forbindelse med
borgerinitiativer og påhørte spørgsmål fra Diana Wallis, Victor Bostinaru, Kinga Göncz, 
Ágnes Hankiss, Mariya Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete Auken, Pascale Gruny, 
Gerald Häfner og formanden. Kommissæren besvarede spørgsmålene under henvisning til 
den interinstitutionelle rammeaftale om Parlamentets ret til oplysninger om 
overtrædelsesprocedurer.

9.   Andragende 0949/2003 af Alberto Perino, italiensk statsborger, for foreningen 
"Habitat", om modstand mod højhastighedstogforbindelsen mellem Torino og Lyon

Andragende 0198/2005 af Marco Tomalino, italiensk statsborger, for "Coordinamento 
sanitario Valle di Susa", om sundhedsrisici i forbindelse med anlæggelsen af 
højhastighedstogforbindelsen mellem Torino og Lyon
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Andragende 0786/2007 af Paolo Prieri, italiensk statsborger, for "Upper Sangone Valley 
Anti-High-Speed Rail Link Committee", om indsigelse mod den transeuropæiske
højhastighedstogforbindelse mellem Torino og Lyon

Andragende 0735/2008 af Remo Castagnieri Alberto Paolo Veggio, italiensk statsborger, 
og 154 medunderskrivere, om jernbaneforbindelsen mellem Lyon og Torino (Susadalen)

Talere: formanden, Paolo Prieri (andrageren), Alberto Paolo Veggio (andrageren), Katrien 
Prins (Kommissionens repræsentant), Margrete Auken, Antonio Cancian og Jonathan Parker 
(Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Det vedtoges at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente yderligere 
oplysninger fra Kommissionen, navnlig om funktionen af det tekniske observatorium og 
involveringen af de berørte lokale myndigheder.

10.  Andragende 0900/2007 af Giancarlo Pastorutti, italiensk statsborger, for Bagnaria 
Arsa "NO-TAV"-udvalget og andre udvalg, der er imod korridor 5, om protester mod 
EU-finansiering af jernbanen mellem Trieste og Divača

Talere: formanden, Giancarlo Pastorutti (andrageren), Jonathan Parker (Kommissionens 
repræsentant), Antonio Cancian og Peter Jahr.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle afsluttes på baggrund af Kommissionens svar.
Der ville endvidere blive sendt et brev til de ansvarlige regionale myndigheder.

11.  Andragende 1512/2009 af Evelyn Schlögl, østrigsk statsborger, for "Initiative 
Lebenswertes Wipptal", om deres modstand mod Brennerbasistunnelen, del af TEN-
korridor nummer 1

Talere: formanden, Lothar Gamper (andragerens repræsentant), Herald Ruyters og Jonathan 
Parker (Kommissionens repræsentant), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Ernst Strasser og 
Antonio Cancian.
Afgørelse: Det vedtoges at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente yderligere 
oplysninger fra Kommissionen.

12.  Udtalelse om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter ((2008/0090(COD)) KOM (2008)0229)
Ordfører: Ágnes HANKISS (PPE)
- Drøftelse

Talere: formanden, Ágnes Hankiss (ordfører) Nikiforos Diamandouros (Den Europæiske 
Ombudsmand) og Jens Nymand Christensen (Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Udvalget ville tage udtalelsen op til behandling igen på et senere møde.
Tidspunktet for drøftelsen af betænkningen i Parlamentet var fortsat ikke fastsat.

*
*  *

Mødet udsat kl. 19.05.

*
*  *
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Torsdag den 30. september.

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

*
*  *

Mødet åbnet kl. 10.10 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand)

*
*  *

15.  Koordinatorernes beslutninger.

Cypern: I lyset af spørgsmålet fra Pascale Gruny og oplysningerne fra interessenter i 
forbindelse med andragendet fra Famagusta Refugee Movement vedtog koordinatorerne at 
anmode om en skriftlig udtalelse fra Udenrigsudvalget og efterfølgende kontaktgruppen på 
højt plan inden en endelig beslutning om en eventuel yderligere undersøgelsesrejse til Cypern 
i 2011. Formanden ville sende en skrivelse til præsident Buzek om dette spørgsmål med sine 
egne bemærkninger efter besøget. Formanden meddelte, at han havde modtaget en skrivelse 
fra Ahmet Erdengiz, som var omdelt til koordinatorerne. Udvalget vedtog ikke at foretaget 
noget i anledning af denne skrivelse.     

a. Program med delegationsbesøg i 2011
Koordinatorerne drøftede organiseringen af delegation- og undersøgelsesrejser i det 
kommende år, som skulle forelægges for Præsidiet til godkendelse. Koordinatorerne vedtog at
foreslå delegationsbesøg med 3-4 medlemmer til Frankrig, Italien, Polen og Bulgarien med 
henblik på at kontakte de nationale myndigheder, civilsamfundsorganisationer og, hvor det 
kan lade sig gøre, andragere. Valget af destinationer for undersøgelsesrejser ville i henhold til 
artikel 202, stk. 5, fortsat ikke være endeligt fastsat, og der ville blive fremsat ad hoc-
anmodninger efter behov i løbet af året. På vegne af S&D-Gruppen foreslog Victor Bostinaru, 
at udvalget evt. skulle overveje at foretage endnu en undersøgelsesrejse til Rumænien på et 
passende tidspunkt.

b. Evt. omfattende høring i 2011 
Koordinatorerne overvejede forslaget om at planlægge en høring om gennemførelsen af Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og processen for andragender. Det 
vedtoges, at der skulle indgives en anmodning til Præsidiet om en høring, som skulle 
planlægges i slutningen af 2011, evt. med andre interesserede udvalg som f.eks. JURI & 
LIBE.

c. Delegationsrejse til det skotske parlament - den 7. december 2010.
Udvalget var inviteret til at besøge det skotske parlament, hvor dets udvalg for andragender
ville mødes den 7. december. Koordinatorerne accepterede invitationen, ikke mindst fordi det 
skotske parlament havde udviklet en vellykket interaktiv webportal, som skulle relanceres i 
starten af november i en opgraderet version. Koordinatorerne foreslog endvidere at benytte 
denne lejlighed til at undersøge skotske andragender på stedet, hvor det var muligt. På grund 
af besøgets formål vedtog koordinatorerne at ansøge om godkendelse til at inkludere teknisk 
og administrativt personale fra sekretariatet og de ansvarlige tjenester for internetudvikling i 
delegationen.
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d. Opfølgningsforanstaltninger og -afgørelser
i. Parlamentets juridiske tjeneste var blevet anmodet om en udtalelse om den spanske 
kystlovgivning. Udtalelsen afventedes fortsat.
ii. Koordinatorerne havde vurderet de seneste oplysninger fra Kommissionen om andragende 
473/2008 af Christian Klein (Atmed AG). Det blev vedtaget at fremlægge en mundtlig 
forespørgsel med beslutningsforslag på plenarforsamlingen. 
iii. Koordinatorerne havde godtaget udkastet til dagsorden for mødet i oktober med 
inkludering af en mundtlig fremlæggelse af resultaterne af undersøgelsesrejsen til Østrig.
iv. Mødedatoerne for 2010 godkendtes.

16.    Arbejdsdokument om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
borgerinitiativer   
(KOM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Medordførere: Diana WALLIS (ALDE) og Gerald HÄFNER (Verts/ALE)
- Behandling af arbejdsdokument

Talere: formanden, Bairbre de Brún (bemærkning til forretningsordenen), Gerald Häfner 
(ordfører), Diana Wallis (ordfører), Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr og Mariya 
Nedelcheva.
Udvalget glædede sig over de spørgsmål, som Diana Wallis og Gerald Häfner havde rejst, og 
de fremskridt, som blev opnået i drøftelserne mellem de fire medordførere, og vedtog at 
behandle et udkast til betænkning på et senere møde. En oversigt over den foreslåede tidsplan
var omdelt til medlemmerne.

17.   Rapport om undersøgelsesrejsen til Campania (27.-30. april 2010)
- godkendelse af henstillingerne

Talere: formanden, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (Kommissionens repræsentant), 
Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken og Bairbre de Brún.
Baibre de Brún stillede et mundtligt ændringsforslag til rapporten om det forhold, at borgerne 
ifølge borgmesteren i Acerra, Tommaso Esposito, ikke har adgang til gennemsigtige og 
lettilgængelige oplysninger og heller ikke er involveret i vurderingen af sundheds- og 
miljørisici som påvist i sagen om forbrændingsanlægget i Acerra. Ændringsforslaget blev 
imidlertid trukket tilbage under forbehold af optagelse i protokollen, da spørgsmålet allerede 
var behandlet i rapporten.
Henstillingerne vedtoges enstemmigt med 1 hverken/eller. Det vedtoges endvidere at sende 
rapporten til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed med henblik på
vurdering og eventuelle bemærkninger.
Det vedtoges at fremsætte en anmodning om udarbejdelse af en rapport til plenarforsamlingen 
i henhold til artikel 202, stk. 2, eventuelt i samråd med ENVI & REGI.
Disse oplysninger skulle drøftes endnu en gang på næste koordinatormøde, navnlig hvad 
angik den eventuelle udvidelse af rapporten til at dække andre EU-regioner, hvorfra der var
modtaget andragender, med henblik på sammenligning.

18.  Andragende 0417/2009 af A. d'A., italiensk statsborger, om forbud mod, at dømte 
personer bliver medlem af Europa-Parlamentet

Talere: formanden, A. D'A. (andrageren), William Floyd (Kommissionens repræsentant) og
Margrete Auken.



PE450.605v01-00 6/11 PV\835270DA.doc

DA

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle afsluttes på grundlag af Kommissionens svar.
Der skulle sendes en skrivelse til Carlo Casini, formand for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, med en anmodning om at tage behørigt hensyn til forslagene fra andrageren, 
som skulle anmodes om en opdatering af situationen vedrørende reformen af direktivet om 
almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet af 20. september 1976 
(Duff-betænkning)

19.  Andragende 1160/2009 af Werner Sandig, tysk statsborger, om opførelsen af to 
vindmølleparker i den tjekkiske grænseregion Ústí nad Labem og de dermed forbundne 
skadelige virkninger på de nærliggende tyske naturområder

Talere: formanden, Ctibor Kocman (Kommissionens repræsentant) og Peter Jahr.
Afgørelse: På Peter Jahrs anmodning ville andragendet blive taget op til behandling endnu en 
gang på et af de næste møder med andragerens tilstedeværelse.

20. Andragende 1395/2009 af Dionisia Avgerinopoulou, græsk statsborger, om et 
hotelprojekt i Zacharo (Ilia amt) og de dermed forbundne overtrædelser af EU's 
miljølovgivning

Talere: formanden og Fotios Papoulias (Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle afsluttes efter Kommissionens svar og 
skrivelsen fra det græske ministerium for miljø, fysisk planlægning og offentlige 
anlægsarbejder.

Drøftelsen af dagsordenens punkt 13 blev udsat til et senere møde.

21.  Andragender under B
Andragende 0481/1998, 1021/2003, 0150/2004, 0863/2005, 0255/2006, 0197/2008, 
0550/2008, 0650/2008, 1119/2008, 1176/2008, 1186/2008, 1249/2008, 0028/2009, 
0252/2009, 0589/2009, 0600/2009, 0635/2009, 0645/2009, 0796/2009, 0811/2009, 
0911/2009, 0953/2009, 0999/2009, 1031/2009, 1097/2009, 1198/2009, 1232/2009, 
1271/2009, 1440/2009, 1477/2009, 1622/2009, 1635/2009, 1659/2009, 1661/2009, 
1688/2009, 1689/2009, 1700/2009, 1720/2009, 1732/2009, 1769/2009, 1779/2009, 
1801/2009, 1823/2009, 1834/2009, 1846/2009, 1848/2009, 1894/2009, 1905/2009, 
1908/2009, 1909/2009, 1918/2009, 1921/2009, 0006/2010, 0026/2010, 0029/2010, 
0037/2010, 0063/2010, 0067/2010, 0070/2010, 0090/2010, 0116/2010, 0126/2010, 
0136/2010, 0144/2010, 0160/2010 og 0207/2010 blev afsluttet på grundlag af Kommissionens 
skriftlige svar. 

Andragende 1665/2009 og 1667/2009 ville blive flyttet fra B og drøftet som A-punkter på et 
senere møde.  

23. Tid og sted for næste møde

Bruxelles, 
tirsdag den 25. oktober 2010 kl. 15.00-18.30 
og
onsdag den 26. oktober 2010 kl. 9.00-12.20
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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), Chrysoula Paliadeli (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (1)

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

Elena Băsescu (1), Pascale Gruny (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva(1,2), Ernst Strasser (1), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Judith A. Merkies (1,2), Edward McMillan-Scott (1), Diana Wallis (1,2), 
Margrete Auken (1,2), Oriol Junqueras Vies (2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (2), Bairbre de Brún (2), Nikolaos Salavrakos(2), 
Angelika Werthmann (1,2) 

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

Daniel Caspary(2), Herbert Dorfmann(1), Axel Voss (1), Kinga Göncz (1), Gerald Häfner(1,2), Keith Taylor(1,2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Sonia Alfano (1), Antonio Cancian(1), Andrea Cozzolino (2), Crescenzio Rivellini(2)

49 (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

Nikiforos Diamandouros (European Ombudsman), Maros Sefcovic (Vice President of the European Commission)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Frois Fidalgo

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Leonor Costa Rosa, Marc Maes, Katrien Prins, Jonathan D.Parker, Herald Ruyters, J.Nymand-Christensen, William Floyd, Anna 
Wlazlo, Gabriele Kremer,Giuseppe Manganaro, Ctibor Kocman, Fotios Papoulias, Tenreiro Mario, Rive Charlotte, Stefaan 
Guesquienre, Hille Passi, Bloech Helumt

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Paolo Prieri, Alberto Paolo Veggio, Gian Carlo Pastorutti, Lothar Gamper, Bogdan Radulescu, Ceraseza Radulescu, Cristina Dobreanu 
(Radio Romania)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
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