
PV\885098DA.doc PE476.118v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2011)1121

PROTOKOL
fra mødet den 21. november 2011 kl. 15.00-18.30

og den 22. november 2011 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet kl. 15.05 mandag den 21. november 2011 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ (2011)202_1

Den foreslåede dagsorden godkendtes i den version, som fremgår af denne protokol.

2. Godkendelse af protokollen fra møderne den 8. september 2011 og den 3.- 4. 
oktober 2011

Protokollen godkendtes.

3. Meddelelser fra formanden

Efter anmodning fra Carlos Iturgaiz besluttede udvalget ikke at genåbne andragende 
0481/09, da de supplerende oplysninger ikke ansås for at være relevante.

Formanden henledte medlemmernes opmærksomhed på listen over andragender, der 
var blevet taget tilbage eller ville blive genåbnet eller afsluttet. Denne liste var blevet 
uddelt til alle grupper en uge tidligere (se bilag), og med undtagelse af andragende 
0481/2009 blev listen godkendt.

4. Andragende 396/2009 af Salvatore Fatone, italiensk statsborger, og 152 
medunderskrivere om et rensningsanlæg i Cuma-Licola, Italien

Indlæg: formanden, Giuseppe Manganaro (Kommissionen), Victor Bostinaru, Peter 
Jahr.

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger 



PE476.118v01-00 2/13 PV\885098DA.doc

DA

fra Kommissionen.

5. Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk 
gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver 89/391/EØF og 2002/14/EF om 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i forbindelse med brug af 
arbejdsredskaber og om indførelse af en generel ramme for information og 
høring af arbejdstagerne
(med deltagelse af andrageren)

Medlemmerne understregede betydningen af dette emne og opfordrede indtrængende 
Kommissionen til at handle for at sikre, at de italienske myndigheder tager situationen 
og dens konsekvenser op til fornyet vurdering.

Indlæg: formanden, Andrea Bagaglio (for andrageren), Jan Jilek (Kommissionen), 
Peter Jahr, Victor Bostinaru,

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent og sendes til orientering til EMPL-
Udvalget.

6. Andragende 1153/2009 af Gino Trevisanato, italiensk statsborger, om italiensk 
lovgivnings mulige overtrædelse af direktiv 98/59/EF om kollektive afskedigelser
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: formanden, Gino Trevisanato (andrager), Dimitrios Dimitriou 
(Kommissionen), Victor Bostinaru, Peter Jahr,

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent og fremsendes til udtalelse til EMPL-
Udvalget for at få et klart overblik over lovgivningen i de andre 
medlemsstater.

7. Andragende 1557/2009 af Izabella Mészárosné Györvári, ungarsk statsborger, 
for "Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége" (Unionen for Beskyttelse af 
Erhvervsinteresser) om forskelsbehandling af små og mellemstore virksomheder 
i Ungarn og manglende opfyldelse af EU-standarderne
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: formanden, Izabella Mészarosne Györvari (andrager) Didier Boulouque og 
Istvan Nemeth (Kommissionen), Agnès Hankiss, Peter Jahr, Victor Bostinaru,

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, og der skulle sendes en skrivelse til de 
ungarske myndigheder for at få klarhed over disses politik vedrørende 
dette spørgsmål.

***

Mødet fortsat fra kl. 16.45 til 17.20 under forsæde af Agnès Hankiss (næstformand)
.

***
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8. Andragende 0726/2010 af John E. Doherty, irsk statsborger, for "Irish Drivers 
Association", om registreringsafgift for køretøjer i Irland (VRT)
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: formanden, John E. Doherty og John Lernihan (andragere), Ann-Marie 
Bruhn (Kommissionen), Peter Jahr

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, og der skulle indhentes skriftlig 
bekræftelse fra Kommissionen.

9. Andragende 1345/2010 af Paul McColgan, irsk statsborger, for "Abolish VRT 
Campaign" (kampagnen for afskaffelse af registreringsafgiften på 
motorkøretøjer), om problemer med registrering af et køretøj i en 
grænseoverskridende situation mellem Det Forenede Kongerige og Irland
og
Andragende 1357/2010 af Ryan Stewart, irsk statsborger, for kampagnen til 
afskaffelse af registreringsafgiften på motorkøretøjer, om den umulige situation, 
irske studerende i Det Forenede Kongerige står over for med hensyn til 
registreringsafgiften for motorkøretøjer
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: formanden, Ryan Stewart (andrager), Ann-Marie Bruhn (Kommissionen), 
Victor Bostinaru, Peter Jahr

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, og der skulle sendes en skrivelse til de 
britiske og irske myndigheder, og der skulle anmodes om en udtalelse fra 
ECON- og TRAN-Udvalget.

***

Mødet fortsat  kl. 17.20 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand)

***

10. Andragende 1737/2008 af Lord Richard Inglewood DL, britisk statsborger, om 
de diskriminerende træk ved de bestemmelser, som det britiske Overhus har 
fastsat (The European Parliament (House of Lords Disqualification) Regulations 
2008), vedrørende britiske overhusmedlemmers mandatudøvelse i Europa-
Parlamentet

Indlæg: formanden, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, og der skulle sendes en skrivelse til de 
britiske myndigheder, hvori de anmodes om at træffe foranstaltninger til at 
løse dette alvorlige problem vedrørende borgerrettigheder.

Koordinatormøde (for lukkede døre) kl. 17.30-18.37
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Mødet udsat kl. 18.35 og genoptaget kl. 9.05 tirsdag den 22. november 2011 af Erminia 
Mazzoni (formand)

***

11. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

Valg af ordførere

 Årsberetningen fra Udvalget for Andragender 2011 (der skulle anmodes om 
formel tilladelse) (Meyer 2010; Iturgaiz 2009)

 Udtalelse om betænkning om anvendelsen af EU-retten (JURI) (Mazzoni 2009)
 (Notat om INI-betænkningen om vand, herunder vandrammedirektivet, fra 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed )

Dette punkt udsattes til mødet i december.

Evaluering af proceduren vedrørende ikke-andragender

Dette punkt udsattes til december.

Resultatet af det fælles seminar om grundlæggende rettigheder af 6. oktober

Koordinatorerne tog dokumentet udarbejdet af sekretariatet til efterretning og udtrykte 
tilfredshed med det vellykkede resultat af høringen; de besluttede at fortsætte arbejdet 
med dette emne på et senere tidspunkt.

Yderligere behandling af organisationen af høringer i henhold til forordningen 
om det europæiske borgerinitiativ

Koordinatorerne besluttede at sende en skrivelse til AFCO vedrørende et udkast til 
ændringsforslag til Parlamentets forretningsorden i henhold til artikel 212 fremsat af 
A. Lamassoure og Z. Gurmai. Koordinatorerne besluttede formelt at anmode om 
respekt for den tidligere politiske aftale, som bestod i fuld deltagelse af PETI i 
organisationen af høringen i henhold til forordningen om det europæiske 
borgerinitiativ.

De næste etaper i evalueringen af Ley de Costas og beslægtede andragender

Koordinatorerne enedes om at nedsætte en lille arbejdsgruppe om ”spanske 
ejendomsrettigheder og Ley de Costas" med deltagelse af ét medlem fra hver politisk 
gruppe. Navnene skulle meddeles af de politiske grupper. Det besluttedes at sende et 
resumé af de åbne andragender til den nye regering, også for at blive orienteret om de 
forpligtelser, den agter at indgå.

Diverse sager:

 Udkast til skrivelse om forslag om at bygge en bro i et 
Natura 2000-/fugledirektiv-område (0037-05)

Koordinatorerne godkendte udkastet til skrivelse til de franske myndigheder i Loiret.
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 Skrivelse fra Angelilli om udpegelse af et medlem af udvalget til at følge 
spørgsmål vedrørende børns rettigheder

McMillan-Scotts navn blev nævnt, og Den Socialistiske Gruppe udtrykte også 
interesse for at vælge et medlem, der skulle være ansvarligt for børns beskyttelse som 
svar på skrivelsen fra Roberta Angelilli.

12. Informationsrejse til Bulgarien (29.06 - 2.07.2011)
- godkendelse af FFV-rapporten

Indlæg: formanden, Margrete Auken, Liam Cashman (Kommissionen), Victor 
Bostinaru

Efter en kort drøftelse godkendtes betænkningen fra undersøgelsesdelegationen med 
den tilføjelse, der var foreslået af Maryia Nedelcheva.

13. Redegørelse ved kommissær Janez Potocnik
- Drøftelse med medlemmerne

Formanden understregede, at miljøet på trods af den nuværende gældskrise i Europa 
stadig er en alvorlig bekymring for de europæiske borgere, og at miljøet også er et 
problem, fordi miljølovgivningen (især affaldsforvaltning og habitat- og 
fugledirektiverne) ofte enten anvendes dårligt eller ukorrekt af medlemsstaterne, og 
man har det indtryk, at Kommissionen er for overbærende, når det drejer sig om at 
gøre medlemsstaterne ansvarlige enten via traktatbrudsproceduren eller ved andre 
midler.

Det understregedes tillige, at:

 affaldsforvaltning er et vigtigt problem for borgerne, hvilket er grunden til, at 
udvalget har udarbejdet en betænkning til plenarforsamlingen baseret på 
andragender modtaget om dette emne;

 habitat- og fugledirektiverne er alt for ofte emne for andragender på grund af 
den manglende overholdelse af bestemmelserne heri i mange tilfælde.
Kommissionen bør derfor tage sit ansvar alvorligt i henhold til 
forsigtighedsprincippet og gribe ind med større kraft og i god tid, før vor 
miljøarv bliver uoprettelig beskadiget.

Kommissær Potocnik understregede, at en effektiv gennemførelse af EU’s 
miljølovgivning er en klar prioritet, og at han anser PETI-Udvalget for at være en 
naturlig allieret; medens Kommissionen er den retlige vogter af traktaten, giver 
Udvalget for Andragender en politisk dimension til tilsynet med gennemførelsen. Han 
bemærkede tillige, at der er bred tilslutning til, at EU burde bevæge sig hen imod et 
7. miljøhandlingsprogram.

Indlæg: formanden, kommissæren, Victor Bostinaru, Ivo Vajgl, Rainer Wieland, 
Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Judith Merkies.

14. Andragende 0551/2011 af Miha Regacar, slovensk statsborger, for "Civilna 
Iniciativa Kras" og "Civina Iniciativa za Primosko" og 2.520 medunderskrivere 
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om at sikre regionen Kras i Slovenien mod ejendomsspekulation og ødelæggelse 
af UNESCO-verdensarvssteder

Indlæg: formanden, William Floyd (Kommissionen), Peter Jahr.

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra Kommissionen.

15. Andragende 804/2010 af Adone Doni og Mattia Donadel, italienske statsborgere, 
for "Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del 
Miranese", om ringvejen omkring Mestre (A4))

Indlæg: formanden, Jonathan Parker (Kommissionen).

Afgørelse: Andragendet skulle afsluttes i betragtning af oplysninger fra 
Kommissionen.

Andragende 0483/2007 af Roberto Giurastante, italiensk statsborger, for 
organisationen "Friends of the Earth", om overtrædelser af EU's miljølovgivning 
om proceduren for vurderingen af indvirkningerne på miljøet og om farlige 
industrianlæg (Seveso-direktivet)
og
Andragende 1147/2008 af Roberto Giurastante, italiensk statsborger, for 
Greenaction Transnational, om eventuel anlæggelse af en 
regasificeringsinstallation i nærheden af Trieste (Italien)
og
Andragende 1472/2009 af Bernard Vojko, slovensk statsborger, for Alpe Adria 
Green, om den planlagte gasterminal ved Trieste (Italien)

Indlæg: formanden, Laura Tabellini (Kommissionen), Ivo Vajgl, Sandrine Bélier, 
Alojz Peterle, Peter Jahr.

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra Kommissionen.

16. Andragende 1139/2010 af Rémy Gautron og Jean-Claude Duchateau, franske 
statsborgere, for "Fédération Presqu'île Environnement" og "Association 
DECOS", om skader på miljøet i et beskyttet Natura 2000-område i Batz-sur-
Mer, Frankrig
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: formanden, Jean-Philippe Gallon og Rémy Gautron (andragere), Joseph van 
der Stegen (Kommissionen), Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Victor Bostinaru, 
Chrysoula Paliadeli.

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, og en formel skrivelse ville blive 
sendt til borgmesteren i Batz og de franske myndigheder.

***

Mødet fortsat fra kl. 12.10 til kl. 12.35 under forsæde af Chrysoula Paliadeli (næstformand)
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17. Andragende 0755/2010 af Tony Lowes (irsk statsborger), for ”Friends of the Irish 
Environment”, om Irlands manglende håndhævelse af den europæiske 
miljølovgivning i forbindelse med udvinding af tørv
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: formanden, Andrew Jackson (for andrageren), Liam Cashman 
(Kommissionen), Margrete Auken, Marian Harkin, Nessa Childers, Peter Jahr.

Afgørelse: Andragendet skulle forblive åbent, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra Kommissionen. Medlemmerne bemærkede den alvorlige 
karakter af den situation, der blev beskrevet af andragerne, og deres 
anmodning om, at medlemmerne besøger Irland for at se skaderne og 
mødes med myndighederne.

18. Andragende 0338/2010 af T.F.T. (spansk statsborger), for ”Plataforma por la 
defensa de los valles verdes” (platformen til forsvar for de grønne dale) om 
opsamling af vand og boring af brønde i naturparken Sierra de Cazorla, Segura 
y las Villas, Jaén
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: formanden, en repræsentant for andrageren, Mariam Sanchez Guisandez, 
(Kommissionen), Francisco Sosa Wagner.

På grund af tidsmangel besluttede udvalget at vende tilbage til sagen på sit næste 
møde, som andrageren blev indbudt til at overvære.

Mødet fortsat  fra kl. 12.35 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand)

19. Rapport om unionsborgerskab 2010 - Afskaffelse af hindringerne for 
unionsborgernes rettigheder
(2011/2182(INI))
Ordfører: VALEAN (ALDE)
- behandling af udkast til betænkning

Indlæg: formanden, ordføreren, Tatjana Zdanoka, Peter Jahr

Drøftelsen var for kort på grund af tidsmangel, og udvalget ville tilpasse tidsplanen for 
vedtagelse og vende tilbage til drøftelsen i januar 2012.

20. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet efter Kommissionens skriftlige 
svar eller andre fremsendte dokumenter

Andragende 0267/2007, 1380/2007, 0590/2008, 1143/2008, 1647/2008, 1678/2008, 
0777/2009, 0781/2009, 0870/2009, 0872/2009, 0980/2009, 1136/2009, 1923/2009, 
0169/2010, 0323/2010, 0662/2010, 0856/2010, 0913/2010, 1017/2010, 1025/2010, 
1060/2010, 1097/2010, 1168/2010, 1192/2010, 1320/2010, 1355/2010, 1381/2010, 
1422/2010, 1472/2010, 1490/2010, 1475/2010, 1476/2010, 1496/2010, 1521/2010, 
1537/2010, 1587/2010, 1616/2010, 1629/2010, 0054/2011, 0069/2011, 0087/2011, 
0100/2011, 0203/2011, 0331/2011, 0159/2011, 0173/2011, 0208/2011, 0214/2011, 
0219/2011, 0228/2011, 0234/2011, 0235/2011, 0246/2011, 0247/2011, 0255/2011, 
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0265/2011, 0298/2011, 0314/2011, 0344/2011, 0322/2011, 0328/2011, 0341/2011, 
0342/2011, 0348/2011, 0350/2011, 0362/2011, 0368/2011, 0387/2011.

Andragende 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 0760/2007, 
0980/2007, 0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011, 0297/2011 ville blive 
flyttet fra sektion "B" og holdt åbne.

21. Tid og sted for næste møde

Den 20. december 2011 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 i Bruxelles

***

Mødet hævet kl. 12.50 af Erminia Mazzoni (formand)

***

BILAG

Liste over andragender, der skulle genoptages eller afsluttes i henhold til bilaget til 
formandens bemærkninger
Liste over andragender, der er erklæret antagelige siden sidste møde.
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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 (*)

Mme MAZZONI Erminia

Mme PALIADELI Chrysoula

Mr MEYER Willy

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José

Mme HANKISS Agnes

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

Mme BẶSESCU Elena (2)

Mr BOULLAND Philippe (2)

Mme HANKISS Agnes (1)

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José (1-2)

Mr JAHR Peter (1-2)

Mme MAZZONI Erminia (1-2)

Mr WIELAND Rainer (1-2)

Mr BOȘTINARU Víctor (1-2)

Mr CASHMAN Michael (2)

Mme MERKIES Judith A. (2)

Mme PALIADELI Chrysoula (2)

Mme KOCH-MEHRIN Silvana (1)

Mme VẶLEAN Adina-Ioana (2)

Mme AUKEN Margrete (1-2)

Mme ŽDANOKA Tatjana (2)

Mr CHICHESTER Giles (1)

Mr MEYER Willy (2)

Mme WERTHMANN Angelika (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

Mr BAGÓ Zoltán (2)

Mr CASPARY Daniel (1)

Mr PREDA Cristian Dan (2)

Mme HARKIN Marian (2)

Mme BÉLIER Sandrine (2)

Mr HÄFNER Gerald (2)

187 (2)
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193 (3)

Mr RIVELLINI Crescenzio (2)

Mr VAJGL Ivo (2)

Mme CHILDERS Nessa (2)

Mr PETERLE Alojz (2)

Mr SOSA WAGNER Francisco (2)

Mr KOVÁCS Béla (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

HEALY

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) 21.11.2011
(2) 22.11.2011
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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

Mr BAGAGLIO Andrea

Mr TREVISANATO Gino

Mr TREVISANATO Pietro

Mme MÉSZAROSNE GYÖRVARI Izabella

Mr ATTILA LAJOS Mészáros

Mr POHÁRNOK PAL Tamás

Mr DOHERTY John E.

Mr LERNIHAN John

Mr CONNOLTY Ger

Mr GAUTRON Rémy

Mr GALLON Jean Philippe

Mr LOWES Tony

Ó HÉALAITHE Daithí

Mr JACKSON Andrew

Mr GALVEZ VIA Rafael

Mr STEWART Ryan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
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