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Udvalget for Andragender

PETI_PV(2011)199_1

PROTOKOL
fra mødet den 12. juli 2011 kl. 15.00-18.30

og den 13. juli 2011 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet tirsdag den 12. juli 2011 kl. 15.13 af Ágnes Hankiss (næstformand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ (2011)199_1

Formanden Erminia Mazzoni havde meddelt, at hun ville komme noget senere på grund af et 
møde i den italienske ministerdelegation, hvor hendes tilstedeværelse også var påkrævet.

Om eftermiddagen ville udvalget behandle to vigtige sager efter drøftelsen af det første 
andragende:

 Forelæggelse af undersøgelsen om affaldsforvaltning i Europa af Christian Neubauer 
og Hubert Reisinger. Der ville være en power-point præsentation af undersøgelsen. 

 Drøftelse af budgetnedskæringerne på Europaskolerne og disses indvirkninger for 
undervisningsprogrammet og skolernes funktion var blevet tilføjet som et presserende 
punkt efter anmodning fra PPE og godkendt af koordinatorerne. Budgetudvalgets 
ordfører for 2012-budgettet Francesca Balzani ville være til stede ved punktet. 
Repræsentanter for andragerne ville tale (to medlemmer af forældreforeningerne fra to 
af skolerne i Bruxelles og en, som repræsenterede forældrene i skoleorganet). 
Endvidere talte Renée Christmann, generalsekretær for Europaskolernes øverste råd 
(der repræsenterer medlemsstaterne). 

Koordinatorerne skulle mødes ca. kl. 17.30 efter drøftelserne af ovennævnte punkter.

Onsdag formiddag efter afstemningerne om betænkningen af Iotova (Iliana Malinova Iotova 
ville være fraværende og stedfortræder var Kinga Göncz) og udtalelse af Koch-Merin, ville 
der være en mundtlig beretning om det seneste informationsbesøg i Bulgarien præsenteret af 
Margrete Auken og Victor Boştinaru. 
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Følgende andragere ville være til stede om onsdagen:
 Punkt 13, andragende 1026-10 om misbrug af EU-midler i Bulgarien - Valeri Petrov 

Stanchev (for andrageren);
 Punkt 15, andragende 1330-10 om LIFE-programmet - Juan Antonio Iborra Bernal;
 Punkt 16, andragende 171-10 om hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed -

Fritz Brondum Petersen (for andrageren);
 Punkt 17, herunder andragende 1349-10 også om hindringer for arbejdskraftens frie 

bevægelighed i EU - Ryszard Antoni Bielawa;
 Punkt 18, andragende 590-08 om medbragte lægemidler hos rejsende til Irland –

andrageren havde anmodet om, at hans navn blev tilbageholdt;
 Punkt 19, andragende 1665-09, om forbud mod produkter til skadedyrsbekæmpelse -

Peter Brown;
 Punkt 20, andragende 500-10 om anti-trust-bestemmelser og kaninkød i Italien -

Saverio de Bonis.

Margrete Auken anmodede om afholdelse af en kort drøftelse før afstemningen den 
følgende dag om betænkningen/udtalelsen.

Dagsordenen vedtoges.

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den:

23.-24. maj 2011 PE 465.068v01-00

Protokollerne godkendtes uden ændringer.

3. Meddelelser fra formanden 

Bilaget til formandens notater var blevet omdelt med henblik på kommentarer 
vedrørende genåbning, afslutning eller tilbagetrækning af visse andragender af de 
nævnte årsager. Da der ikke var fremsat nogen kommentarer eller indvendinger 
vedrørende disse henstillinger, betragtedes de som vedtaget.

4. Diverse sager

Intet under dette punkt.

5. Andragende 387/2008 af Katiuscia Verlingieri, italiensk statsborger, om bevaring 
af den historiske arv i provinserne Salerno, Avellino og Benevento i Italien

Indlæg: Formanden, Claire-Lyse Chambron (Europa-Kommissionen, DG EAC), Pier Nico 
Premoli (Europa-Kommissionen, DG REGIO), Piero Mora (Europa-Kommissionen, DG 
AGRI), Margrete Auken 

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
yderligere oplysninger fra Europa-Kommissionen, især med hensyn til 
miljøindvirkningsvurderingen, der skulle gennemføres.
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6. Undersøgelse med titlen "Affaldshåndtering i Europa: vigtigste problemer og 
bedste praksis"

Indlæg: Formanden, Christian Neubauer (ekspert), Hubert Reisinger (ekspert), Julio Garcia 
Burgues (Europa-Kommissionen), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr, 
Philippe Boulland

Eksperterne redegjorde for deres undersøgelse. Medlemmerne takkede eksperterne og Den 
Politiske Tjeneste for den interessante undersøgelse, som ville være nyttig med henblik på 
udkastet til betænkning, der skulle forelægges af Iturgaiz i september. 
Europa-Kommissionens repræsentant understregede de nationale dommeres vigtige rolle og 
foreslog, at det ville være nyttigt at belyse yderligere det nye rammedirektiv om affald, og 
hvordan det skulle bidrage til opgradering af affaldshåndteringssystemerne i Den Europæiske 
Union. 
Medlemmerne kommenterede også betydningen af at forbedre offentlighedens deltagelse, 
styrke kommunikationen mellem myndighederne, driftslederne og de berørte parter og styrke 
de lokale og regionale myndigheders rolle. 

Mødet fortsat af Carlos José Iturgaiz Angulo (formand) mellem 16.05 og 16.15, hvor Erminia 
Mazzoni vendte tilbage.

7. Andragende 353/2011 af Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, polsk statsborger, og 
74 medunderskrivere om nedskæring af Europaskolernes budget

Andragende 478/2011 af APEEE (Forældreforeningen i europaskolesystemet) 
med 1.356 underskrifter om følgerne af budgetnedskæringerne for 
europaskolesystemets funktion

Indlæg: Renate Repplinger-Hach (næstformand APEEE Woluwé), Pierre Choraine (formand) 
APEEE Uccle), José Antonio Sanchez Martinez (næstformand Interparents), Renée 
Christmann (generalsekretær, Det Øverste Råd), Francesca Balzani (Budgetudvalget), Peter 
Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Angelika Werthmann, Marco U. Moricca (Europa-
Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle forblive åben. En skrivelse skulle sendes til 
Maroš Šefčovič, kommissær for Interinstitutionelle Forbindelser og Administration, med et 
resumé af drøftelsen og en understregning af, at nedskæringerne ikke burde forringe 
undervisningens kvalitet eller underminere den pædagogiske og uddannelsesmæssige model. 
Et yderligere tilsvarende brev ville blive sendt til Budgetudvalget med henblik på en 
udtalelse. Udvalget ville holde andragerne orienteret om udviklingen i løbet af 
budgetproceduren. 

8. Koordinatormøde (for lukkede døre) kl. 17.40-18.35)

Mødet hævet kl. 18.35.

***

Mødet genoptaget onsdag den 13. juli 2011 kl. 9.05 af Erminia Mazzoni (formand).
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9. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

Formanden havde følgende meddelelser: 

a. Høring om charteret om grundlæggende rettigheder (den 6. oktober 2011)
Koordinatorerne godkendte udkastet til program foreslået af sekretariatet om høringen om 
charteret om grundlæggende rettigheder, som ville blive afholdt i fællesskab med Europa-
Kommissionens tjenester og næstformand Viviane Redings kontor. 
Koordinatorerne fremførte igen, at de havde til hensigt at samarbejde nært med LIBE-
Udvalget, hvis medlemmer ville blive indbudt til høringen.

b. Afholdelse af høringer i henhold til forordningen om det europæiske 
borgerinitiativ

Formanden orienterede koordinatorerne om en brevveksling mellem hende selv, Jerzy Buzek, 
Europa-Parlamentets formand, og formanden for AFCO-Udvalget vedrørende afholdelse af 
høringerne som fastlagt i den nye forordning om det europæiske borgerinitiativ, som 
understregede de forskellige holdninger til fordelingen af opgaverne i forbindelse med 
afholdelsen af høringerne. Koordinatorerne udtrykte tilfredshed med og bakkede kraftigt op 
omkring skrivelsen fra formanden til EP-formand Buzek og enhver foranstaltning, der blev 
truffet for at sikre Udvalget for Andragender en rolle i proceduren.

c. Andragender modtaget vedrørende flystyrtet i Smolensk og undersøgelserne af 
årsagerne hertil (301-11)

Da der var blevet udtrykt tvivl om andragendets antagelighed, enedes koordinatorerne om at 
henvise det til Juridisk Tjeneste med henblik på en udtalelse.

d. Undersøgelsesrejser.
Da alle udvalgene var blevet anmodet om at orientere Præsidiet om deres planer vedrørende 
delegationer eller undersøgelsesrejser for 2012, besluttede koordinatorerne at udarbejde et nyt 
og bedre program, idet de tog hensyn til, at det ikke var alle de delegationer og besøg, der var 
blevet godkendt for året 2011, der var blevet gennemført. 
Der blev foreslået datoer for:
- et besøg i Berlin vedrørende den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt): den 10.-11. 
oktober;
- en undersøgelsesrejse til Rumænien vedrørende miljøspørgsmål: den 13.-14. oktober
Disse datoer skulle bekræftes i forbindelse med september-mødet.

e. Foreløbigt forslag til dagsorden for mødet den 8. september
Den foreslåede dagsorden vedtoges.

f. Opfølgning af andragenderne vedrørende jernbanetunnellen Lyon-Torino
(735-08 m.fl.)

Formanden orienterede koordinatorerne om anmodningen fra visse andragere og medlemmer 
om afholdelse af en ny undersøgelsesrejse vedrørende andragenderne fra NO TAV. Det 
besluttedes ikke at foretage en sådan en sådan undersøgelsesrejse endnu og drøfte spørgsmålet 
igen ved mødeperioden i oktober. 

g. Udkast til skrivelse til den rumænske regering om særlige ejendomsspørgsmål 
Koordinatorerne enedes om den skrivelse, der skulle sendes af Jerzy Buzek, Europa-
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Parlamentets formand, til den rumænske premierminister vedrørende ejendomsret i henhold til 
lov 112/1995 (andragende 1734/2008). 

h. Diverse sager 
Koordinatorerne noterede sig meddelelsen fra Keith Taylor om den foreslåede beslutning om 
Palæstina og besluttede at beskæftige sig med deres tidligere afgørelse om at afslutte de dertil 
hørende andragender 1764/2008 og 430/2009. Andragenderne ville blive henvist til de to 
ansvarlige delegationer, nemlig Delegationen for Forbindelserne med Israel (D-IL) og 
Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd (DPLC).

Indlæg: Formanden, Peter Jahr, Margrete Auken, Chrysoula Paliadeli, Victor Boştinaru, 
Bairbre de Brún, Giles Chichester, Jarosław Leszek Wałęsa

10. Udtalelse om budgetretningslinjerne for 2012 - alle sektioner - Ombudsmanden 
(BUD) som ændret af Rådet (2011/2020)(BUD)), ordfører: Koch-Mehrin 
(ALDE))

Vedtagne ændringsforslag: 1, 2, 4, 6, 7
Forkastede ændringsforslag: 3, 5

Udtalelsen vedtoges (for: 18; imod: 0, hverken/eller: 0). 

11. Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2010 
(2011/2106(INI)), ordfører: IOTOVA S&D)

Kinga Göncz takkede alle kollegerne for de fremsatte ændringsforslag og for det konstruktive 
arbejde om kompromisændringsforslagene.

Vedtagne ændringsforslag: 1, 2, 3, 4, 5, kompromisændringsforslag A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, kompromisændringsforslag B, 19, 20, 21, 22, 23, 24, kompromisændringsforslag C, 29, 
30
Bortfaldne ændringsforslag:  6, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28
Forkastede ændringsforslag: 8, 10

Udkastet til betænkning vedtoges (for: 18; imod: 0, hverken/eller: 0).

12. Beretning fra undersøgelsesrejsen til Bulgarien (29.06-2.07 2011)

Margrete Auken og Victor Boştinaru forelagde den foreløbige mundtlige beretning.

Indlæg: Formanden, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Peter Jahr, 
Evgeni Kirilov, Jean-Francois Brakeland (Kommissionens repræsentant) 
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13. Andragende 1026/2010 af Radostin Roussev, bulgarsk statsborger, for 
virksomheden "Bull Gate Ltd.", om misbrug af EU-midler og korruption i 
Bulgarien 

Indlæg: Formanden, Valeri Petrov Stanchev (for andrageren), Renaldo Mandmets 
(Kommissionens repræsentant), Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Evgeni Kirilov

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man afventede yderligere 
oplysninger fra Europa-Kommissionen. Andrageren anmodedes om at give yderligere 
detaljerede oplysninger for at underbygge andragendet.

14. Andragende 628/2010 af Ciprian Dobre, rumænsk statsborger, om problemer 
som følge af den rumænske regerings brug og forvaltning af bevillinger fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Indlæg: Formanden, Irini Papadimitriou (Kommissionens repræsentant), Elena Băsescu, 
Victor Boştinaru

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man afventede yderligere 
oplysninger fra Europa-Kommissionen (efter modtagelse af svaret fra de rumænske 
myndigheder). Europa-Kommissionen anmodedes om en skriftlig bekræftelse. En skrivelse 
ville tillige blive sendt til Rumæniens Faste Repræsentation med anmodning om et officielt 
svar fra de rumænske myndigheder.

15. Andragende 1330/2010 af Juan Antonio Iborra Bernal, spansk statsborger, om 
udvidelse af LIFE-programmet til også at omfatte forebyggelse af katastrofer 

Indlæg: Formanden, Juan Antonio Iborra Bernal (andrager), Juan Perez Lorenzo 
(Kommissionens repræsentant, DG ENV), Thomas de Lannoy (Kommissionens repræsentant, 
DG ECHO), Margrete Auken

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville blive afsluttet. Formanden understregede, at 
Udvalget for Andragender delte de bekymringer, andrageren havde givet udtryk for under 
mødet, og var sikker på, at Kommissionen ville tage højde for en stor del af disse 
bekymringer.

16. Andragende 0171/2010 af Kamila Beata Klim-Petersen, polsk statsborger, om de 
danske myndigheders beslaglæggelse af hendes polsk indregistrerede firmabil og 
de dermed forbundne hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed

Indlæg: Formanden, Fritz Brondum Petersen (for andrageren), Susanne Tams 
(Kommissionens repræsentant), Margrete Auken, Peter Jahr

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man afventede yderligere 
oplysninger fra Europa-Kommissionen vedrørende gennemførelsen af de interne danske 
retningslinjer om midlertidig beslaglæggelse af biler registreret i andre medlemsstater. 
Europa-Kommissionen anmodedes om en skriftlig bekræftelse. 
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17. Andragende 1225/2010 af Dariusz Pachala, polsk statsborger, om beslaglæggelse af 
en polsk indregistreret bil ved den dansk-tyske grænse
og
Andragende 1349/2010 af Ryszard Antoni Bielawa, polsk statsborger, om de danske 
myndigheders beslaglæggelse af hans polsk indregistrerede motorkøretøj og de dermed 
forbundne hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed
og
Andragende 1444/2010 af Jacek Naguszewski, polsk statsborger, om de danske skatte-
og politimyndigheders beslaglæggelse af et polsk indregistreret motorkøretøj og den 
dermed forbundne tilsidesættelse af pligten til at beskytte et sygt spædbarn

Indlæg: Formanden, Ryszard Antoni Bielawa (andrager), Susanne Tams (Kommissionens 
repræsentant), Peter Jahr 

Afgørelse:  Behandlingen af andragenderne ville blive afsluttet.
Angående andragende 1349/2010 ville der blive sendt en skrivelse til Danmarks Faste 
Repræsentation med et resumé af sagen og en anmodning om en redegørelse og en klargørelse 
af årsagerne til pålæggelsen af en så uforholdsmæssig stor bøde, når andrageren havde betalt 
de udestående afgifter.

18. Andragende 590/2008 af N.M.M. , irsk statsborger, om medbragte lægemidler 
hos rejsende i Europa

Indlæg: Formanden, Maurice Galla (Kommissionens repræsentant), Marie Debieuvre 
(Kommissionens repræsentant)

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet skulle forblive åben. Medlemmerne noterede sig en 
skrivelse fra de irske myndigheder om emnet, hvori det understregedes, at Irland ikke var 
tilsluttet artikel 75 i Schengenaftalen.

19. Andragende 1665/2009 af Peter Brown, britisk statsborger, om begrundelsen for 
forbuddet mod anvendelse af strykninhydrochlorid til skadedyrsbekæmpelse i henhold 
til direktiv 98/8/EF

Indlæg: Formanden, Peter Brown (andrager), Johanna Bernsel (Kommissionens 
repræsentant), Philippe Boulland, Paul Nuttall, Patrick Murphy (Kommissionens 
repræsentant)

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville blive afsluttet.

20. Andragende 500/2010 af Saverio De Bonis, italiensk statsborger, for ”ANLAC -
Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli” (den nationale sammenslutning af 
selvstændige kaninavlere), om påstået krænkelse af antitrustbestemmelserne på 
markedet for kaninkød i Italien

Indlæg: Formanden, Saverio De Bonis (andrager), William Floyd (Kommissionens 
repræsentant), Peter Jahr

Afgørelse:  Behandlingen af andragenderne ville forblive åben. AGRI-Udvalget ville blive 
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anmodet om en udtalelse. En skrivelse ville blive sendt til den italienske 
konkurrencemyndighed for at vurdere, om proceduren var blevet afsluttet.  Yderligere 
skrivelser ville blive sendt til den italienske landbrugsminister og kommissæren for 
konkurrence, Joaquín Almunia.

***

21. Behandling af B-andragender
 Andragende 1328/2007, 1688/2008, 1211/2009, 1790/2009, 0163/2010, 0247/2010, 

0502/2010, 0720/2010, 0939/2010, 0948/2010, 1059/2010, 1376/2010, 1414/2010, 
1580/2010, 1582/2010, 1631/2010, 0095/2011 afsluttedes på grundlag af 
Kommissionens skriftlige svar.

 Følgende andragender forblev åbne: 0798/2004, 0334/2005, 0886/2005, 0530/2006, 
1091/2007, 1374/2010, 0832/2008, 1071/2010 

22. Tid og sted for næste møde 

Den 8. september 2011 kl. 15.00-18.30

Mødet hævet kl. 12.30.

***

Bilag: 
Liste over andragender, der opfylder betingelserne for behandling siden sidste møde (14.-15. 
juni 2011)
Liste over andragender, der skal genoptages, afsluttes eller tages tilbage 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 (*)

Chrysoula Paliadeli (1, 2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1), Erminia Mazzoni (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, 2), Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (1, 2), Peter Jahr (1, 2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva 
(2), Jarosław Leszek Wałęsa (1, 2), Rainer Wieland (1, 2), Victor Boştinaru (1, 2), Edward McMillan-Scott (2), Margrete Auken (1, 2), 
Tatjana Ždanoka (1, 2), Giles Chichester (1), Bairbre de Brún (1), Nikolaos Salavrakos (2), Angelika Werthmann (1, 2), Cristian Dan 
Preda (2), Kinga Göncz (2), Phil Prendergast (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), Gerald Häfner (1)

187 (2)

193 (3)

Francesca Balzani (1), Evgeni Kirilov (2), Paul Nuttall (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:
(1) 12.7.2011
(2) 13.7.2011
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung Den 
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