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Udvalget for Andragender
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PROTOKOL
fra mødet den 1. februar kl. 9.00-12.45 og kl. 15.00-18.15

Bruxelles

Mødet åbnet tirsdag den 1. februar 2011 kl. 9.10 under forsæde af Willy Meyer
(næstformand).

1. Vedtagelse af forslag til dagsorden (PE 456.868)

Dagsordenen vedtoges.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at kommissær Viviane Reding ville være til stede fra 16.30-
17.30. Han meddelte derudover, at andragerne ville være til stede til behandlingen af
punkt 5, 6, 7, 11 og 18, og at punkt 8 ville blive behandlet i forbindelse med punkt 13. 

Bilaget til formandens meddelelser var blevet omdelt med henstillinger om 
genoptagelse eller afslutning af visse andragender af de nævnte grunde. Da der ikke 
var modtaget kommentarer, blev henstillingerne betragtet som godkendt.

3. Diverse sager

Ingen

4. Andragende 1335/2008 af Hristo Genev, bulgarsk statsborger, og14 432 
medunderskrivere, om øget produktion i Chelopechguldminen i Bulgarien ved 
hjælp af cyanidudludningsteknologi

Talere: formanden, Vasil Kadrinov (på andragerens vegne), Detelin Ivanov og Jean-
François Brakeland (repræsentanter for Kommissionen), Sandrine Bélier, Peter Jahr, 
Margrete Auken og Victor Boştinaru.



PE458.479v01-00 2/11 PV\855766DA.doc

DA

Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen vedrørende tilgangen til beslutninger truffet 
inden tiltrædelsen af nye medlemsstater, som ikke er i overensstemmelse med EU-
lovgivningen. Udvalget om Miljø bedes om en udtalelse. Formanden vil oplyse de 
bulgarske myndigheder om udvalgets bekymringer via et brev til den faste 
repræsentation.

5. Opfølgning af Busutill-betænkningen om vildledende udgivere af 
erhvervsvejvisere (Andragender 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 
52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 m.fl.) (2008/2126(INI)))

Andragende 0100/2010 af Jacques de Lepinau (fransk statsborger), for 
WWW.StopECG.ORG, om nødvendigheden af en europæisk lovgivning, som 
beskytter små virksomheder imod udbredelsen af kontrakter forklædt som falsk 
reklame

Simon Busuttil introducerede punktet og understregede den situation, der er beskrevet i 
hans rapport fra 2008. Desværre varer situationen ved og forværres endda. Han 
opfordrede Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at håndtere problemet 
på effektiv vis.

Talere: formanden, Angelo Grieco (repræsentant for Kommissionen), Giles Chichester, 
Gerald Häfner, Peter Jahr og Victor Boştinaru.

Afgørelse: Kommissionen blev opfordret til at fremskynde de foranstaltninger, som den 
allerede havde truffet, for straks at opnå konkrete resultater. En mundtlig forespørgsel 
og en beslutning vil blive fremlagt.

6. Andragende 1534/2008 af Borislav Sandov, bulgarsk statsborger, for "Society for 
Agrarian and Environmental projects - GEO", og 13 626 medunderskrivere, om 
de bulgarske myndigheders misligholdelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 
2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på 
miljøet og Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter i forbindelse med et sports- og turistcenter i Rodopibjergene
og
Andragende 1587/2008 af Nevena Asenova, bulgarsk statsborger, for 
"Initiativkomitéen for Beboerne i Landsbyen Mougla", og 410 medunderskrivere, 
om arealbytte og tilsidesættelse af EU's miljølovgivning i Smolyanområdet i det 
sydlige Bulgarien
og
Andragende 1336/2008 af Andrey Kovatchev, bulgarsk statsborger, og en 
medunderskriver, om manglende gennemførelse af Natura 2000-netværket i 
Bulgarien og Kommissionens utilfredsstillende behandling af en relateret klage

Talere: formanden, Vasil Kadrinov (på andragerens vegne), Detelin Ivanov og Jean-
François Brakeland (repræsentanter for Kommissionen) Margrete Auken, Victor 
Boştinaru, Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika Werthmann, Peter Jahr og Iliana 
Malinova Iotova

Afgørelse: Det vedtoges at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
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yderligere oplysninger fra Kommissionen; der sendes et brev til de bulgarske 
myndigheder med henblik på deres kommentar. Et delegationsbesøg til Bulgarien, som 
er planlagt til anden halvdel af 2011, kan omfatte et besøg på stedet.

7. Andragende 1098/2007 af Juan Antonio Carrasco Ragel, spansk statsborger, for 
Plataforma Por El Estudio Epidemologico, om gennemførelse af en integreret 
epidemiologisk undersøgelse for indbyggerne i både Gibraltar amt (Andalusien, 
Spanien) og Gibraltar (Det Forenede Kongerige)
og
Andragende 0615/2009 af Justine Olivero, britisk statsborger, og 237 
medunderskrivere, om stigningen i kræfttilfælde i Campo de Gibraltar og 
Gibraltarklippen

Talere: formanden og Peter Vajda (repræsentant for Kommissionen)
Afgørelse: Det vedtoges at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen vedrørende sundhedsaspekterne baseret på 
oplysninger, som skal indhentes hos myndighederne i Gibraltar og Spanien.

8. Andragende 0287/2008 af Bernd Hofmann, tysk statsborger, om påstået 
tvangsekspropriering og misbrug af EU-støtte i Elche (provinsen Alicante i den 
autonome region Valencia)

Talere: formanden, Helmut Bloech (repræsentant for Kommissionen) og Margrete 
Auken
Afgørelse: Det vedtoges at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen vedrørende udviklingerne inden for 
overtrædelsesprocedurerne mod Spanien i forhold til rensning af spildevand (maj 2010) 
og vandrammedirektivet (27. januar 2011).

9. Andragende 0776/2009 af Roland Sharp (britisk statsborger) for foreningen 
Hondón de los Frailes Residents om ulovlige byudviklingsaktiviteter i Hondón de 
los Frailes, Alicante, Spanien
og
Andragende 0917/2009 af Josefa Fernandez Quirante og Ronald Henry Sharp, 
spansk og britisk statsborger, på vegne af Asociación de Vecinos de Hondon de los 
Frailes, og 2 medunderskrivere, om forringelsen af ejendomsværdien for jord
som resultat af anlæg af en vej og utilstrækkelig kompensation

Talere: formanden, Gordon Bell (på andragerens vegne), José M Ramos Florido og
William Floyd (repræsentanter for Kommissionen), Roger Helmer, Edward McMillan-
Scott, Keith Taylor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Angelika Werthmann, Cristina Gutiérrez-Cortines, Victor Boştinaru 
og Marta Andreasen
Afgørelse: Det vedtoges at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen vedrørende udviklingerne inden for 
overtrædelsesprocedurerne mod Spanien i forhold til vandrammedirektivet (27. januar 
2011). Der vil blive sendt et brev til myndighederne i Valencia med henblik på at få 
klarhed over vedtagelsen af den foreslåede urbaniseringsplan. Andragendet sendes til 
Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø og Retsudvalget til orientering.
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10: Andragende 0437/2001 af José Antonio Muñoz Grau, spansk statsborger, for 
"Asociación Comisión Pro-Río", om forurening af Segurafloden i regionen Murcia
og
Andragende 1026/2002 af Pedro Marset Campos, spansk statsborger, om den 
vedvarende og skånselsløse forurening af Segurafloden og således også af nettet af 
vandingskanaler, som er forbundet med den

Talere: formanden, José M Servert (repræsentant for Kommissionen) og Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Afgørelse: Behandlingen af andragenderne skulle afsluttes på baggrund af 
Kommissionens svar.

11. Andragende 0584/2008 af Pedro Cuevas Cueto, spansk statsborger, om forlængelse 
af motorvej A-8 (Autovía del Cantábrico) og dennes linjeføring gennem 
grotteområdet Cuartamentero i Llanes i Asturien

Talere: formanden, José M Ramos Florido (repræsentant for Kommissionen), María 
Muñiz De Urquiza og Cristina Gutiérrez-Cortines

Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. Udvalget bemærkede, at der var blevet 
forårsaget uoprettelig skade på en kulturarv. Sagen behandles p.t. ved de spanske 
domstole.

Punkt 13 og 14 blev udsat til et senere møde. Mødet hævet kl. 11.45.

Koordinatormøde (for lukkede døre) kl. 11.45-12.45

Mødet genoptoges kl. 15.05 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

12. Koordinatorernes beslutninger

a. Fordeling af betænkninger og udtalelser.
Affald Betænkning PPE
Årsberetning GUE
Udtalelse om chartret S&D
Udtalelse om statsborgerskab ALDE
Anvendelse af fællesskabsretten De Grønne
Udtalelse om handicap ECR
Ombudsmandsbetænkning S&D

Der vil blive vedtaget et punktsystem, som omfatter hele mandatet, på næste møde.

b) Ikkeandragender
Udvalget afventer p.t. et forslag fra GD for Ledelsestjenesterne og GD for Interne 
Politikker og vil genoptage overvejelserne af emnet efter udarbejdelsen af den 
administrative procedure.

c) Beslutning om Palæstina (andragende 0430/2009 og andragende 1764/2008) 
Koordinatorerne meddelte deres støtte i henhold til en endelig aftale som følge af 
gruppehøringer vedrørende den indsendte tekst, som blev omdelt til medlemmerne 
som udkast, ved næste koordinatormøde.
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d) Mundtlig forespørgsel FEPEX (tomatimport – andragende 1565/2009)
Koordinatorerne blev enige om at indgive den mundtlige forespørgsel indsendt af 
Carlos José Iturgaiz Angulo, som blev omdelt på spansk, engelsk og fransk.

e) Besøg
Koordinatorerne tog sekretariatets dokument til efterretning. Der var enighed om at 
fortsætte med de fire planlagte besøg til Polen (ugen med den 16. maj), Frankrig, 
Italien og Bulgarien, mens koordinatorerne understregede, at rejsens 
undersøgelseselement ville blive prioriteret. Fremtidige undersøgelsesrejser vil blive 
behandlet ved næste møde, herunder til Rumænien.

f) Dagsorden for mødet den 15.-16. marts
Tilsagn skal indsendes skriftligt inden torsdag den 3. februar kl. 12

13. Udtalelse om "Et indre marked for europæere" (IMCO) 
2010/2278(INI) 
(vedtagelse i IMCO: 28.2.2011 - plenarmøde: 23.3.2011)
Ordfører: Erminia Mazzoni
- behandling af ændringsforslag: 1 mundtligt ændringsforslag, foreslået af ALDE, blev 

vedtaget.
- vedtagelse af udkast til betænkning: vedtaget med 17 stemmer for, 1 imod og 1 

hverken/eller.

14. Andragende 0632/2008 af Robert Biedron, polsk statsborger, for "Kampania P r z 
e c i w Homofobii" (Campain Against Homophobia), om de polske myndigheders 
uvillighed til at udstede civilstandserklæring til polske statsborgere, der ønsker at
LT-indgå registreret partnerskab med en person af samme køn i enanden 
medlemsstat

Talere: formanden, Greg Czarnecki (på andragerens vegne), Tomas Kukal 
(repræsentant for Kommissionen), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael 
Cashman, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Joanna Senyszyn, 
Victor Boştinaru og Margrete Auken.
Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. Medlemmerne udtrykte deres utilfredshed 
med oplysningerne fra de polske myndigheder, og der ville blive sendt en yderligere 
skrivelse til dem for at få klarhed over sagen og opfordre dem til fuldt ud at respektere 
deres forpligtelser i henhold til traktaten.

15. Andragende 0829/2008 af Fernando Soares, britisk statsborger, om påstået 
diskriminering på grund af nationalitet i forbindelse med ikkeanerkendelse i 
Frankrig af det britiske registrerede partnerskab
og
andragende 1085/2010 af Aldwyn Llewelyn, britisk statsborger, om anerkendelse i 
Frankrig af et partnerskab, som er registreret i Det Forenede Kongerige

Talere: formanden, Tomas Kukal (repræsentant for Kommissionen) og Michael 
Cashman.
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Afgørelse: Behandlingen af andragenderne vil blive afsluttet som følge af 
Kommissionens svar og det faktum, at andragerne ikke havde reageret på anmodningen 
om at fremsende supplerende oplysninger, idet det dog understreges, at problemet 
stadig eksisterer i andre medlemsstater.

16. Andragende 0305/2009 af Marisa Pignolo, italiensk statsborger, om fri 
bevægelighed for personer i EU

Talere: formanden og Alessandro Ianniello (repræsentant for Kommissionen) 
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes.

17. Andragende 1837/2009 af Roberto Marcoccio, italiensk statsborger, om 
videooptagelse af politiforhør og retsmøder i EU med henblik på beskyttelse af 
EU-medlemsstater og EU-borgeres grundlæggende rettigheder

Talere: formanden, Thomas Ljungquist (repræsentant for Kommissionen), Victor 
Boştinaru og Margrete Auken.
Afgørelse: Det vedtoges at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen vedrørende medlemsstaternes argumenter for 
at afvise videooptagelse af retssager. Fremsendes til Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med henblik på en udtalelse om sagen.

18. Forelæggelse ved kommissær Viviane Reding af hendes rapport om unionsborgerskab. 

Kommissæren understregede Kommissionens forpligtelse til at sætte borgerne i centrum 
for sine bekymringer, hvilket understreges af udpegelsen af 2013 som det europæiske år 
for borgere. Kommissæren anmodede om støtte fra Europa-Parlamentet i forbindelse 
med dette arbejde og oplyste om, at medlemsstaternes parlamenter vil blive involveret i 
processen. Kommissæren talte ligeledes om oprettelsen af en kvikskranke for borgere 
for at få adgang til retsinstanserne: Dit Europa.

Talere: formanden, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, Angelika 
Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter Jahr, Victor 
Boştinaru, Margrete Auken og Elena Băsescu.

Flere medlemmer udtrykte alvorlig bekymring for borgernes opfattelse af de beføjelser, 
EU tildeltes ved underskrivelsen af chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med 
hensyn til retten til beskyttelse af den private ejendomsret og friheden for medierne.
Kommissær Reding bekræftede igen, at anvendelsen af chartret ud fra et juridisk 
synspunkt er begrænset til medlemsstaterne og anvendelsen af fællesskabsretten (artikel
51). Hun understregede dog de muligheder, der ligger bag Lissabontraktaten med 
henblik på at udvide EU's beføjelser på retsområdet. Hun lovede, at andre spørgsmål 
ville blive besvaret skriftligt.

19. Andragende 1746/2008 af Maksim Reva, estisk statsborger, om retten til at stemme 
ved valget til Europa-Parlamentet for personer uden statsborgerskab, der bor i 
Estland

Talere: formanden, Tibor Vaszi (repræsentant for Kommissionen), Tatjana Ždanoka, 
Michael Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald Häfner og
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Margrete Auken.
Afgørelse: Det vedtoges at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente et 
skriftligt svar fra kommissær Reding, da denne sag blev taget op i forbindelse med 
drøftelsen med hende.

20. Årlig betænkning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2010 
(2010/2295(INI))

Talere: formanden og Willy Meyer.
Alle grupper blev opfordret til at udnævne skyggeordførere med henblik på at bidrage 
til udarbejdelsen af betænkningen.

21. Andragender under B
Andragende 0142/2006, 0609/2008, 0734/2007, 1397/2008, 1501/2008, 0063/2009, 
0128/2009, 0302/2009, 0286/2010, 0390/2010, 0482/2010, 0496/2010, 0511/2010, 
0562/2010 blev afsluttet på grundlag af Kommissionens skriftlige svar.

Andragende 451/2009 og 725/2009 ville blive flyttet fra B og drøftet som A-punkter på 
et senere møde.

22. Tid og sted for næste møde

Bruxelles den 15. marts 2011 kl. 15.00-18.30 og den 16. marts 2011 kl. 9.00-12.30.

Bilag:

Liste over andragender, hvis behandling ville blive afsluttet eller genoptaget i henhold til 
bilaget til formandens meddelelser.



PE458.479v01-00 8/11 PV\855766DA.doc

DA

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, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Elena Băsescu, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Peter Jahr, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Edward 
McMillan-Scott, Adina-Ioana Vălean, Diana Wallis, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Roger Helmer, Angelika 
Werthmann

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

Tamás Deutsch, Ioannis A. Tsoukalas, Axel Voss, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, Marta Andreasen 

187 (2)

193 (3)

Cristina Gutiérrez-Cortines, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Indrek Tarand

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

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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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

Viviane Reding

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

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

Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, William Floyd, Sophie Ridoux, Angelo Grieco, Detelin Ivanov, Jean-Francois Brakeland, Sylvia 
Barova, Helmut Bloech, Alessandro Ianniello, Tibor Vaszi, José M. Servert, Peter Vajda, José M. Ramos Florido, Tomas Kukal, 
Thomas Ljungquist

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

European 
Ombudsman

Nicholas Catephores 

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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Vasil Kadrinov, Gordon Bell, Greg Czanercki, Faye Mallia, Helen Willetts, Lydia Smith, Benjamin Croze, Muriel Cuneo, Fiona Duthie, 
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