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Udvalget for Andragender

PETI_PV(2011)193_1

PROTOKOL
fra mødet den 24. januar 2011 kl. 15.00-18.30

og den 25. januar 2011 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 24. januar 2011 kl. 15.05 af Erminia Mazzoni (formand). 

1. Vedtagelse af forslag til dagsorden (PE 456.777)

Formanden meddelte, før hun kommenterede dagsordenen, at et nyt medlem var blevet 
indstillet til at afløse Pascale Gruny, og at Philippe Boulland var blevet valgt af PPE-Gruppen 
til at sidde i Udvalget for Andragender.

Formanden meddelte medlemmerne, at det efter koordinatorernes godkendelse af den 
foreslåede dagsorden i december var blevet nødvendigt med en række ændringer, og som 
følge deraf var punkt 5 på mødet mandag eftermiddag om opfølgningen af Busuttil-
betænkningen og punkt 7 om sporing af affald blevet udsat til et senere møde. Punkt 13 om en 
første drøftelse af udvalgets årlige betænkning var blevet udsat til mødet i februar, idet man 
afventede udpegelsen af en ordfører og offentliggørelsen af det opdaterede antal andragender, 
der var blevet modtaget i 2010.

Formanden meddelte endvidere, at der ville være andragere til stede under punkt 6, 8, 9, 10, 
16, 18, 19, 20 og 21, og at godkendelsen af protokollen ville finde sted ved mødets 
begyndelse den følgende formiddag.

Dagsordenen vedtoges med disse ændringer:

Indlæg: Angelika Werthmann (anmodede om, at spørgsmålet vedrørende andragenderne om 
den spanske kystlov ville blive opført på dagsordenen for et af de næste møder), Peter Jahr 
(henviste til spørgsmålet om presserende andragender, som han ville rejse på 
koordinatormødet), Margrete Auken (erklærede, at hun ikke anså de rumænske andragender 
om pressefrihed i Rumænien, der var blevet drøftet på mødet i december, for afsluttede), 
Carlos José Iturgaiz Angulo (erklærede, at han ønskede en ændring af protokollen fra mødet i 
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december), Victor Bostinaru (henviste til aftalen mellem de politiske grupper vedrørende de 
rumænske andragender), Rainer Wieland (anmodede om bedre opfølgning af hans e-mails til 
sekretariatet vedrørende fristen for SIR-dokumenter) og formanden, der påpegede, at sager 
knyttet til protokollen skulle fremføres den efterfølgende formiddag, og at spørgsmålet 
vedrørende de rumænske andragender ville blive drøftet på koordinatormødet. 

2. Meddelelser fra formanden

Bilaget til formandens bemærkninger var blevet omdelt med henblik på kommentarer 
vedrørende genoptagelse eller afslutning af visse andragender af de nævnte grunde. Da der 
ikke var nogen kommentarer vedrørende disse indstillinger, blev de betragtet som godkendt.

3. Diverse sager

Intet under dette punkt.

4. Nr. 0273/2010 af Mariagrazia Canuti, italiensk statsborger, om lossepladsen i 
Malagrotta ved Rom

Indlæg: formanden, Mariagrazia Canuti (andrager), Ion Codescu (Kommissionens 
repræsentant), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr og Victor Bostinaru.
Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til de italienske 
myndigheder (Sindaco +Pres. Regione), som også ville blive indbudt til udvalgets næste 
drøftelse af andragendet.

5. Nr. 1405/2007 af Ivaylo Asenov Krastev, bulgarsk statsborger, for "Protection of 
the Health and Life of the Population and the Environment", om ulovlig drift af 
en losseplads til fast husholdningsaffald

Indlæg: formanden, Ventzislav Bojilov, der repræsenterede Ivaylo Asenov Krastev 
(andrager), Detelin Ivanov og  Jean-Francois Brakeland (Kommissionens repræsentanter), 
Iliana Malinova Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika Werthmann og Peter 
Jahr.
Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til Bulgariens 
faste repræsentation.

6. Nr. 0078/2007 af Mavroudis Voridis, græsk statsborger, om anlæggelse af en 
losseplads i et område i det østlige Attika

Indlæg: formanden, Mavroudis Voridis (andrager), Georges-Stavros Kremlis 
(Kommissionens repræsentant), Nikolaos Salavrakos og Angelika Werthmann.
Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til Grækenlands 
faste repræsentation.

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

7. Nr. 1292/2009 af Juozas Imbrasas, litauisk statsborger, om påståede 
overtrædelser af EF's miljølovgivning i forbindelse med den planlagte opførelse 
af et forbrændingsanlæg i Vilnius  

Indlæg: formanden, Juozas Imbrasas (andrager og medlem af Europa-Parlamentet), Peter 
Vajda (Kommissionens repræsentant), og Victor Bostinaru.
Afgørelse:  Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens svar. 

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

*

8. Koordinatormøde (for lukkede døre kl. 17.10-19.10)

***

Tirsdag den 25. januar

Mødet startede kl. 9.05 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

9. Koordinatorernes afgørelser

a. Fordeling af betænkninger og udtalelser
Koordinatorerne bekræftede brugen af d´Hondts metode til fordeling af betænkninger og 
udtalelser, som det var blevet aftalt i begyndelsen af denne valgperiode. Det foresloges, at 
præcisere hvordan metoden skulle anvendes. Udtalelsen til IMCO blev på grund af 
tidsbegrænsninger fordelt til formanden i en skriftlig procedure.  De resterende betænkninger 
og udtalelser skulle fordeles på det næste koordinatormøde, hvis koordinatorerne kunne opnå 
politisk enighed på grundlag af d´Hondts metode.

b. Memorandum om presserende andragender
Koordinatorerne var nået til enighed om følgende memorandum:
Alle fuldgyldige medlemmer af PETI-udvalget er berettigede til at anmode om hasteprocedure 
for et andragende. Anmodningen skal begrundes skriftligt og sendes til udvalgsformandens 
kontor. I tilfælde af det endnu ikke er blevet fastslået, at det pågældende andragende opfylder 
betingelserne i artikel 201, stk. 1 og 7, sætter formanden spørgsmålet om, hvorvidt 
andragendet opfylder betingelserne på dagsordenen for det første følgende ordinære 
udvalgsmøde efter anmodningen.

Formanden fremsender andragendet til det første ordinære koordinatormøde efter 
anmodningen om hasteproceduren. Formanden oplyser også de(t) korresponderende udvalg 
og kontakter Kommissionen vedrørende en udtalelse.

Koordinatorerne overvejer, hvilke yderligere skridt, der skal tages i lyset af udtalelser og 
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kommentarer fra de(t) korresponderende udvalg og Kommissionen. Efter at koordinatorerne 
har taget endelig stilling til andragendet i overensstemmelse med artikel 192, sætter 
formanden andragendet på dagsordenen for udvalgsmødet. Andrageren, medlemmer af de(t) 
korresponderende udvalg og Kommissionen indbydes til dette møde. 

Udvalgets endelige konklusion behandles i Parlamentets beslutning om PETI-udvalgets årlige 
betænkning.

c. Mundtligt spørgsmål om andragende 1565/2009 for FEPEX (spanske eksportører af 
frugt og grøntsager)
Det mundtlige spørgsmål ville blive drøftet igen på det næste koordinatormøde, når der forelå 
en engelsk og fransk oversættelse.

d. Delegations- og informationsrejser i 2011 
Sekretariatet ville udarbejde en meddelelse om fordelingen af pladser i delegationerne og på 
informationsrejserne og om bestemmelserne vedrørende deres organisation. 

e. Andre aftaler mellem koordinatorerne

i. Fra januar 2011 skulle Parlamentets forretningsorden anvendes ved alle PETI-procedurer. 
Ifølge bestemmelserne er formanden vogter af bestemmelserne.

II. Fra januar 2011 skulle d'Hondts metode anvendes både til fordeling af betænkninger og 
udtalelser og til delegationer og undersøgelsesrejser.

iii. I tilfælde af en andrager ønskede at genoptage sit andragende på baggrund af yderligere 
nye oplysninger, skulle andrageren sende en anmodning til formanden, som derefter ville 
fremsende anmodningen til koordinatorerne med henblik på en afgørelse. 

iv. På baggrund af en skrivelse fra andragerne besluttede koordinatorerne at genoptage 
andragenderne om pressefrihed i Rumænien (andragende 733/2010 og 1235/2010).

Indlæg: Miguel Angel Martínez Martínez (om den foregående uges drøftelse på plenarmødet 
om det mundtlige spørgsmål om ATMED (andragende 473/2008)), Norica Nicolai (henviste 
til mediesituationen i Rumænien), Gerald Häfner (protesterede over måden, hvorpå 
afstemningen om godkendelsen af andragenderne om pressefrihed i Rumænien havde fundet 
sted, og det faktum, at ikke-PETI-medlemmer fra PPE-gruppen havde erstattet PETI-
medlemmer under afstemningen), Angelika Werthmann (anmodede igen om retningslinjer for 
opfølgning af andragender vedrørende den spanske kystlov og andre relaterede spørgsmål), 
Margrete Auken (om fortolkningen af d'Hondts metode), Peter Jahr (der sagde, at dette var 
en sag for koordinatorerne) og Victor Bostinaru (der talte om følgerne for ham efter 
udvalgets drøftelse den 2. december 2010 om den rumænske medielov og fremlagde en kopi af 
en skrivelse, han havde modtaget fra lederen for de særlige telekommunikationsservicer).  

10. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 9. november, 22. november og 1.-
2. december 2010

Protokollerne fra den 9. og 22. november vedtoges uden ændringer.  Protokollen fra 
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december-mødet vedtoges på anmodning af Carlos José Iturgaiz Angulo med følgende 
ændring i punkt 14, stk. 1:

 Den Juridiske Tjeneste understregede, at dens holdning kun vedrørte spørgsmålet om 
den juridiske anvendelse af det europæiske charter om grundlæggende rettigheder på 
andragender i relation til Ley de Costas; den anerkendte dog, at Udvalget for 
Andragender selv havde kompetence til at høre sager vedrørende grundlæggende 
rettigheder og beskyttelse af EU-borgernes rettigheder til trods for, at sagen var 
kompleks, Wallis mente, at de modtagne sager burde behandles enkeltvis med særlig 
vægt på de sager, som berører rettigheder i henhold til EU-traktaten. Opfølgende 
tiltag kunne omfatte en diskussion af de således indsamlede andragender med den 
spanske ombudsmands tilstedeværelse og henvisning af andragender til Miljø- og 
Retsudvalget.

11. Udtalelse om "Et indre marked for europæere" (IMCO) 2010/2278(INI)
(vedtagelse i IMCO: 28. februar 2011 - plenarmøde: 23. marts 2011)
- Indledende drøftelse

Indlæg: formanden, Nathalie Berger (Kommissionens repræsentant), Peter Jahr og Margrete 
Auken.  Frist for ændringsforslag: Torsdag den 27. januar kl. 15.00.  Afstemning i udvalget: 
1. februar 2011.

12. Opfølgning af betænkningen om miljøpåvirkningen af den planlagte 
gasrørledning i Østersøen, der skal forbinde Rusland og Tyskland (andragende 
0614/2007 og 0952/2006 (2007/2118(INI)), (Ordfører: Marcin LIBICKI)

Indlæg: formanden, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas 
(Kommissionens repræsentant), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad 
Szymanski, Lena Kolarska-Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken og Peter Jahr.
Afgørelse:  Efter en omfattende drøftelse blev Kommissionen anmodet om  at sende sine svar 
på medlemmernes spørgsmål skriftligt. Der blev taget særlig hensyn til måden, hvorpå VVM-
direktivet var blevet anvendt.

13. Nr. 1345/2009 af Michal Racki, polsk statsborger, om et åbent minebrud til 
udvinding af brunkul i Nedre Schlesien i Polen
og
Nr. 0046/2010 af Irena Rogowska, polsk statsborger, for sammenslutningen "Stop 
Odkrywce" (stop de åbne minebrud), om et åbent minebrud til udvinding af 
brunkul i Nedre Schlesien i Polen

Indlæg: formanden, Irena Rogowska (andrager), professor Ludwik Tomialojc (andragers 
repræsentant), Alicja Kozlowska (Kommissionens repræsentant), Lena Kolarska-Bobinska, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru og Robert Chrusciel 
(borgmester i Ruja).
Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til Polens faste 
repræsentation.

14. Nr. 1843/2009 af Francis Pont, fransk statsborger, om alvorlige sundhedsrisici 
forårsaget af mangelfuld forvaltning af spildevand i Béziers (Frankrig)
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Indlæg: formanden og Helmut Bloech (Kommissionens repræsentant) samt M.Philippe 
Boulland
Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til de lokale 
franske myndigheder.

15. Nr. 1486/2009 af Bo Håkansson, dansk statsborger, for Danmarks 
Naturfredningsforening, om den danske stats tilladelse til muslingeskrab i 
Natura 2000-områder og den dermed forbundne krænkelse af bestemmelserne i 
Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

Indlæg: formanden, Henning Mørk Jørgensen (repræsentant for Danmarks 
Naturfredningsforening), Susanne Wegefelt (Kommissionens repræsentant),  Margrete Auken, 
Victor Bostinaru, Peter Jahr, Liam Cashman (Kommissionens repræsentant) og René La 
Cour Sell (andrager).
Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
yderligere oplysninger fra Kommissionen, især med hensyn til indvirkningen på dette særlige 
område, og om andre følsomme kystområder også ville være berørt.

16. Informationsrejse til Mellau/Damuls, Vorarlberg (Østrig) (29. november - 1. 
oktober 2010) om andragende 672/2007 af Lothar Petter, østrigsk statsborger, for 
"Aktionskomité mod de nye vintersportsprojekter i Mellau og Damüls i 
Vorarlberg, Østrig" og 26 medunderskrivere om planlagte skilifter og tovbaner i
områderne Mellau og Damüls
- behandling af rapport om informationsrejse

Indlæg: formanden, Rainer Wieland (delegationsleder), Marianne Muller (Kommissionens 
repræsentant), Lothar Petter (andrager), Eva Lichtenberger, Angelika Werthmann og Victor 
Bostinaru.
Afgørelse:  Koordinatorerne ville blive bedt om at overveje en mundtlig forespørgsel til 
plenarmødet. 
Der ville blive sendt en skrivelse til Østrigs faste repræsentation. 
Godkendelsen af rapporten om informationsrejsen var fastsat til mødet den 15.-16. marts.
 Endnu en gang var medlemmernes bekymringer fokuseret på anvendelsen af VVM-
direktivet.

17. Nr. 689/98 af David Petrie, britisk statsborger, om de vanskeligheder, lærere i 
fremmedsprog (lettori) står over for på de italienske universiteter

Indlæg: formanden, David Petrie (andrager), Dimitrios Kontizas (Kommissionens 
repræsentant), Margrete Auken, Victor Bostinaru og Peter Jahr (der havde lagt vægt på, at 
andragendet skulle på dagsordenen igen inden udgangen af året).
Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.  Der ville blive sendt en skrivelse til Italiens faste 
repræsentation.

18. Nr. 1132/2009 af H.M., portugisisk statsborger, for den portugisiske 
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sammenslutning af turistvirksomheder "AETP", om manglende 
gennemsigtighed i forbindelse med ansøgning om støtte inden for rammerne af 
EU's operationelle programmer

Indlæg: formanden, H.M. (andrager), Dirk Peters (Kommissionens repræsentant), Peter Jahr 
og Victor Bostinaru.
Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.  

19. Behandling af B-andragender

Andragende 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 569/2008, 1449/2008, 
705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 1316/2009, 1390/2009, 
1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 441/2010, 443/2010, 
455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 515/2010, 522/2010, 
619/2010, 620/2010, 639/2010 og 718/2010 blev afsluttet på grundlag af Kommissionens 
skriftlige svar. 

Andragende 642/2009 og 1772/2009 ville blive flyttet fra sektion B og drøftet som "A-
punkter" på et senere møde.  Andragende 725/2010 ville også blive flyttet fra B og drøftet 
som et "A-punkt" på et senere møde på grundlag af en udtalelse fra PECH.  Andragendet ville 
også blive sendt til IMCO til orientering.

20. Tid og sted for næste møde 

Bruxelles 
1. februar 2011 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

Mødet hævet kl. 12.35

Bilag:
Liste over andragender, der opfylder betingelserne for behandling siden det foregående møde 
(1.-2. december 2010)
Liste over andragender, der skal genoptages eller afsluttes i henhold til bilaget til formandens 
bemærkninger
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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), Ágnes Hankiss (1)

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

Philippe Boulland (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Ernst Strasser (2), Jarosław Leszek 
Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1,2), 
Miguel Angel Martínez Martínez (2), Diana Wallis (1), Margrete Auken (1,2), Tatjana Ždanoka (2), Giles Chichester (1,2), Bairbre de 
Brún (1), Nikolaos Salavrakos (1,2), 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

Ioannis A. Tsoukalas (2), Gerald Häfner (2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Juozas Imbrasas (1), Cristian Silviu Buşoi (2), Konrad Szymański (2), Piotr Borys (2), Eva Lichtenberger (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 fuq l-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:
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(1) 24.1.2011
(2) 25.1.2011

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 tal-President/ 
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
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