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Udvalget for Andragender

PETI_PV(2012)0319

PROTOKOL
fra mødet den 19. marts 2012 kl. 15.00-18.30

og den 20. marts 2012 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 19. marts 2012 kl. 15.10 af Elena Băsescu (næstformand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ(2012)207_1

Næstformanden meddelte at punkt 5 var blevet udsat til efter punkt 6, på anmodning af et 
medlem af udvalget.
Dagsordenen vedtoges.

2. Meddelelser fra formanden 

Næstformanden bød velkommen tilbage til Jarosław Leszek Wałęsa. 
Hun meddelte tillige, at formanden ville være fraværende i en time den pågældende dag og en 
del af mødet den 20. marts på grund af overlapning med et andet udvalgsmøde (REGIO), hvor 
hun skulle deltage som skyggeordfører.
Der ville være andragere til stede vedrørende punkt 9, 14, 15, 16, 17 og 18. De nationale 
myndigheder ville være til stede til punkt 15.

3. Diverse sager

Ingen sager under dette punkt.

Med deltagelse af Kommissionen

4. Udtalelse om gennemførelse af EU's vandlovgivning før en nødvendig overordnet 
tilgang til de europæiske udfordringer angående vand (2011/2297(INI) - ENVI) 
Ordfører: CHOUNTIS (GUE): Behandling af udkast til udtalelse

Indlæg: næstformanden, Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos og 
Marco Gasparinetti (Kommissionen).
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Ordføreren understregede værdien af vand som en universel ret, en fælles ressource og 
et offentligt gode, som ikke burde anvendes som en indkomstkilde.  Han pegede på 
fem hovedspørgsmål, der burde dækkes i udtalelsen, nemlig gennemførelsen af 
vandrammedirektivet i medlemsstaterne, disponibilitet af vand, vandkvalitet 
(forurening), potentielle konflikter med andre politikker (som f.eks. økonomisk 
politik) og borgernes medinddragelse.

Kommissionen roste ordføreren for det glimrende udkast til udtalelse og 
understregede, at gennemførelsen var af største betydning. Kommissionen bemærkede 
tillige, at der snart ville blive foretaget en evaluering af vandrammedirektivet og 
luftkvalitetdirektivet. Kommissionen var imidlertid ikke enig med udtalelserne i 
udkastet til udtalelse, hvorefter Kommissionens aktioner havde været "passive" og 
"imødekommende" med hensyn til håndhævelse af vandpolitikken. 

Udvalget bemærkede endvidere, at udtalelsen burde omfatte behandling af spildevand 
og forurening af grundvand, og krævede, at Kommissionen skulle håndhæve 
lovgivningen mere aktivt og fast.  

5. Andragende 195/2011 af Baudilio Ros Prat, spansk statsborger, for " Instituto 
agrícola catalán de San Isidro", om kunstvandingsprojektet i kanalen Segarra-
Garrigues i Lérida

Indlæg: næstformanden, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter Jahr og José 
M. Hernandez Luque (Kommissionen).

Udvalget forstod ikke helt, hvad sagen drejede sig om og Kommissionens svar.

Afgørelse:  Andragendet holdes åbent. Kommissionen anmodes om at forklare 
meddelelse til medlemmerne af 26. oktober 2011.

6. Andragende 0093/2011 af Claude Coste, fransk statsborger, for "Association 
contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement", om behandling af 
udledt regnvand for at beskytte overfladevand i Frankrig 

Indlæg: næstformanden, Margrete Auken, Peter Jahr, Nikolaos Chountis og José Rizo 
Martin (Kommissionen).

Kommissionen understregede, at der ikke var brug for yderligere lovgivning, men at der var et 
behov for en korrekt gennemførelse af den eksisterende lovgivning.

Afgørelse:  Andragendet holdes åbent. Udvalget ville sende en skrivelse ti landrageren 
med anmodning om yderligere oplysninger og specifikke detaljer for bedre at kunne 
vurdere de vigtigste spørgsmål.

7. Udtalelse om de 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder 
i forbindelse med det indre marked (IMCO) (2011/0000(INI)) Ordfører: Simon 
Busuttil (PPE) Behandling af udkast til udtalelse

Indlæg: næstformanden, Simon Busuttil, Peter Jahr og Jacek Golinski 
(Kommissionen).
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Udvalget ville understrege behovet for at gøre opmærksom på borgernes ret til at 
indsende andragender. Kommissionen roste ordføreren for udkastet til udtalelse og 
værdsatte værdien af betænkningen.

Mødet genoptaget af Erminia Mazzoni (formand).

8. Beretning om undersøgelsesmission til Berlin (23. - 24.11.2011) - behandling

Punktet udsat

9. Beretning om undersøgelsesmission til Rumænien (23.-26.11.2011) behandling (i 
nærværelse af beskyttelse af fuglelivet i Rumænien)

Indlæg: formanden, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Kinga Göncz, og Marina 
Cazacu (andrager).

Formanden, som havde været leder af delegationen til Rumænien, redegjorde for de 
vigtigste resultater af beretningen, hvor der allerede havde været foreløbige drøftelser 
med de berørte medlemmer. Men der var stadig nogen uenighed blandt 
udvalgsmedlemmerne vedrørende arbejdsdokumentets indhold. Man enedes om at 
indkalde til endnu et uformelt møde for at gøre dokumentet færdigt med så bred 
enighed som muligt.

10. Koordinatormøde kl. 17.35-18.30 (for lukkede døre)

20. marts 2012

Mødet åbnet tirsdag den 20. marts 2021 kl. 9.09 af Erminia Mazzoni (formand).

11. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

1. Behandling af gennemførelsen af proceduren vedrørende ”ikke-andragender”
Koordinatorerne bemærkede Den Juridiske Tjenestes udtalelse, som udtrykte 
bekymring over lovligheden af den anvendte procedure, og støttede efter en drøftelse 
PPE’s forslag om at ændre definitionen af ”ikke-andragender” og at ændre proceduren 
for at sikre, at afgørelser om tvivlsomme henvendelser træffes af 
udvalgsmedlemmerne og ikke af en administrativ enhed. Koordinatorerne enedes om 
at vende tilbage til denne sag på næste møde, hvor Sekretariatet anmodes om at foreslå 
en alternativ procedure i samråd med de berørte tjenester, som derpå ville blive 
forelagt Den Juridiske Tjeneste for at sikre lovligheden heraf. 

2. Behandling og indstillinger vedrørende andragende 0301-11 om flyulykken i 
Smolensk 
Koordinatorerne enedes om at andragendet opfyldte betingelserne for behandling, og 
to de kriterier, der var beskrevet i Den Juridiske Tjenestes udtalelse, til efterretning.  
En afgørelse om, hvilken opfølgning man ville foreslå, udsattes til næste 
koordinatormøde.

3. Anmodning under hasteproceduren om at erklære, at andragender opfylder 
betingelserne for behandling 
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Andragende 0116/2012, 0142/2012, 0203/2012 og 0223/2012, om ACTA opfyldte 
betingelserne for behandling.

Andragende 0197/2012 om en ny affaldsplads ved Corcolle, Lazio, opfyldte 
betingelserne for behandling.

4. Resultat af mødet i Den Uformelle Arbejdsgruppe om Spansk Ejendomsret og 
Ley de Costas
Carlos José Iturgaiz Angulo aflagde beretning om de første drøftelser i 
arbejdsgruppen, hvori mange havde deltaget, og som have tilsluttet sig forslaget fra 
den spanske miljøminister i dennes skrivelse til udvalgets formand om at mødes med 
generaldirektøren for kystanliggender. Et skriftligt svar ville blive sendt af formanden 
med en henstilling vedrørende passende datoer.

5. Information vedrørende formandens mode med formand Shultz
Formanden aflagde beretning om hendes møde med formand Martin Schulz og deres 
drøftelse vedrørende andragendet om ét hovedsæde og den rolle, PETI gerne ville 
spille vedrørende organisationen af høringerne i henhold til betingelserne i 
forordningen om det europæiske borgerinitiativ.

6. Rejser i 2012
Efter en drøftelse mindede man om, at besøgene i Spanien, Frankrig, Italien og Polen 
allerede var blevet vedtaget sidste år for 2012. Endvidere anmodedes koordinatorerne 
om at fremsende mere detaljerede forslag vedrørende disse eller andre forslag til 
formanden og Sekretariatet, således at forslagene kunne blive endeligt vedtaget på det 
næste koordinatormøde – herunder mål for besøget, datoer, rejseplan og eventuel 
medlemskab – og tage højde for de besøg, der allerede var foretaget. Sekretariet 
anmodedes om at udarbejde et dokument til næste møde med alle disse forslag.

7. Diverse sager
Ingen sager under dette punkt.

Indlæg: formanden, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. Merkies og
Victor Boştinaru.

12. Udtalelse om borgernes Europaår (2013) (2011/0217(COD)) Ordfører: 
Salavrakos (EFD): Behandling af ændringsforslag og vedtagelse af udkast til 
udtalelse

Vedtagne ændringsforslag: Kompromis 1, 53, 67, 56, kompromis 2, 15, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 
68, kompromis 3, 72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, kompromis 4, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 
29, 31, 33, 5, 34, 7, 37, 38, 9, 10, 39, kompromis 5, kompromis 6, 45, 46, 12, 13, 47, 22.
Bortfaldne ændringsforslag:  49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 44.
Forkastede ændringsforslag: 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 
36, 40.
Tilbagetagne ændringsforslag: 76, 81
Udtalelsen vedtoges (for: 21; imod: 1, hverken/eller: 0).
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13.  Årsrapporten for aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2011 (regel 202 (8)) 
2011/2317 (INI)) Ordfører: Chichester (ECR): Indledende drøftelse

Indlæg: formanden, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda og Carlos 
José Iturgaiz Angulo.

Medlemmerne understregede betydningen af at nævne specifikke sager og give en 
afbalanceret redegørelse for andragendernes geografiske oprindelse.

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

14. Andragende 1327/2010 af Maurice Wintz, fransk statsborger, for "Alsace 
Nature" og sammenslutningen "GCO non merci", og 3 medunderskrivere, om 
den franske regerings dekret af 23. januar 2008, hvorved arbejderne på motorvej 
A355, den store omfartsvej vest om Strasbourg, erklæres for en hastesag af 
almen interesse
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: næstformanden, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc Hubec (andrager), 
Amélie Chalte (andrager), and Joseph van der Stegen (Kommissionen).

Afgørelse:  Andragendet holdes åbent. Udvalget vil anmode om yderligere 
oplysninger fra de franske myndigheder.

Mødet genoptaget af Elena Băsescu(formand).

15. Andragende 0161/2006 af Dan Brennan, irsk statsborger, om forurening i 
Kilkenny (Irland) og dens indvirkning på den lokale kvægavl
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: Næstformanden, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán Kelly, Ana 
Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (andrager), James J Leahy (andrager), 
Simon White (andrager), Michael Sheridan (irske myndigheder), Simon More (irske 
myndigheder), Kieran O'Brien (irske myndigheder) og Keir McAndrew 
(Kommissionen).

Medlemmerne var stadig bekymrede over de påståede uregelmæssigheder og 
unøjagtigheder i de irske myndigheders undersøgelse af spørgsmålet, især med hensyn 
til resultaterne af laboratorieprøverne. Udvalget fandt Kommissionens svar 
utilstrækkeligt og ville gerne forelægge al dokumentation for et særskilt agentur med 
henblik på en uafhængig undersøgelse.

Afgørelse:  Andragendet skulle forblive åbent, og udvalget ville anmode 
Kommissionen om yderligere oplysninger. Udvalget ville undersøge muligheden for at 
anmode om en uafhængig vurdering, eventuelt gennem temaafdelingen, for at 
undersøge alle kendsgerninger og baggrundsoplysninger indsendt af andragerne og de 
irske myndigheder.

16. Andragende 0798/2004 af Nicola Leugio, italiensk statsborger, om krybskytteri 
på Malta og
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Andragende 0334/2005 af Kevin Sourd, fransk statsborger, og tre 
medunderskrivere, om nedslagtning af fugle på Malta 
og 
Andragende886/2005 af Hugues Fanal, belgisk statsborger, for den kongelige 
belgiske forening til fuglenes beskyttelse (LRBPO), om de maltesiske 
myndigheders gennemførelse af direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde 
fugle
(med deltagelse af andrageren)
Andragende 0530/2006 af Lutz Blume, tysk statsborger, om drab af fugle i Malta 
og
Andragende 1091/2007 af Seamus Feeney, irsk statsborger, om jagt på beskyttede 
trækfugle i Malta og Cypern
og
Andragende 1374/2010 af Bnhard Vetter, tysk statsborger, om ulovlig jagt på 
trækfugle i en række af EU's medlemsstater 

Indlæg: næstformanden, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont (andrager) og Peter 
Koller (Kommissionen).

Udvalgets medlemmer anså det for at være vigtigt at fortsætte med at holde øje med 
spørgsmålet, selv om Kommissionen udtrykte tilfredshed med de foranstaltninger, de 
nationale myndigheder havde truffet.

Afgørelse:  Andragendet holdes åbent. Både udvalget og Kommissionen ville fortsat 
holde øje med situationen.

17. Andragende 1518/2008 af Irina Mateeva, bulgarsk statsborger, for den bulgarske 
fuglebeskyttelsesforening, om de bulgarske myndigheders manglende 
gennemførelse af bestemmelserne om særligt beskyttede områder som fastsat i 
Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle
(med deltagelse af andrageren)
og
Andragende 0997/2007 af Ivailo Ivanov, bulgarsk statsborger, for den bulgarske 
fuglebeskyttelsesforening, og 6 medunderskrivere, om ukorrekt gennemførelse i 
national ret af Natura 2000-netværket i Bulgarien som følge af overtrædelser af 
direktivet om vilde fugle og habitatdirektivet
og
Andragende 1503/2007 af Lazov Yordan Stamenov, bulgarsk statsborger, om 
beskyttelse af miljøet i Bulgarien

Indlæg: Ana Miranda, Irina Mateeva (andrager) og Rositsa Pencheva 
(Kommissionen).

Udvalget udtrykte tilfredshed med Kommissionens beretning om den igangværende 
dialog med de nationale myndigheder. Kommissionen tilføjede, at der var sket 
betydelige fremskridt.

Afgørelse:  Andragendet holdes åbent. Udvalget ville anmode om yderligere 
oplysninger fra Kommissionen og fortsat overvåge udviklingen.
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18. Andragende 1044/2011 af Joanna Swabe, britisk statsborger, for "Humane 
Society International", og 22 medunderskrivere, om den canadiske regerings 
anmodning om et WTO-mæglingsråd vedrørende håndhævelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 af 16. september 2009 om 
handel med sælprodukter
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (andrager) og Kristofer Du Rietz 
(Kommissionen).

Udvalget gav udtryk for sin uenighed med Kommissionens mening, hvorefter det ikke 
er hensigtsmæssigt at gøre frihandelsforhandlingerne mellem EU og Canada betinget 
af, at Canada opgiver sin sag ved WTO.  Udvalget forstod vanskelighederne, men 
krævede også fleksibilitet med hensyn til at overveje forskellige optioner. 

Afgørelse:  Andragendet holdes åbent. Udvalget ville sende en skrivelse til 
handelskommissæren og redegøre for sin holdning og anmode om et skriftligt svar.

19. Behandling af B-andragender

Andragende 851/2007, 958/2007, 1028/2007, 206/2009, 951/2008, 1477/2008, 
230/2009, 458/2009, 458/2010, 1053/2010, 1313/2010, 1457/2010, 1593/2010, 
1615/2010, 31/2011, 521/2011, 701/2011, 747/2011, 753/2011, 800/2011, 870/2011, 
953/2011 og 973/2011 afsluttedes på grundlag af den skriftlige information fra 
Europa-Kommissionen.

Andragende 692/2011 forblev åbnet.

Andragende 791/2011 forblev åbnet.

20. Tid og sted for næste møde

Den 24. april 2012 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30, Bruxelles

Mødet hævet kl. 12.25.

Bilag:
Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde den 27.-
28. februar 2012
Liste over andragender, der skulle tilbagetages, afsluttes eller genoptages 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, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu

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

Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (2), Simon Busuttil (1-2), Peter Jahr (1-2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (2), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Rainer Wieland (1), Victor Boştinaru (1-2), Miguel Angel Martínez Martínez (2), Judith A. Merkies (2), 
Margrete Auken (1-2), Ana Miranda (2), Tatjana Ždanoka (1), Giles Chichester (2), Ryszard Antoni Legutko (1-2), Nikolaos Salavrakos 
(1-2), Nikolaos Chountis (1)

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

Zoltán Bagó (2), Cristian Dan Preda (2), Kinga Göncz (1-2), Phil Prendergast (2), Norica Nicolai (2), Sandrine Bélier (2), Gerald Häfner 
(2), Keith Taylor (2), Angelika Werthmann (2)

187 (2)

Mario Pirillo (2)

193 (3)

Esther Herranz García (1), Mairead McGuinness (2), Seán Kelly (2), Peter Skinner (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) 19.3.2012
(2) 20.3.2012
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung Den 
Europæiske Socialfond 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

Daniel Pullan, Martina Cazacu, Daniel Brennan, James Crilly, James Leahy, Simon White, Jean-Claude Beaumont, Irina Mateeva, 
Joanna Swabe, Padraig Walshe

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 (*)

Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Daniela Andrei, Ctibor Kocman, Maria Mihailesen, Marco Gasparinetti, José M. Hernández Luque, 
José Rizo Martín, Jacek Golinski, Joseph van Der Stegen, Keir McAndrew, Peter Koller, Rositsa Pencheva, Kristofer Du Rietz, 
William Floyd
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