
PV\902474DA.doc PE488.063v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2012)0424

PROTOKOL
fra mødet den 24. april 2012 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLE0053

Mødet åbnet torsdag den 24. april 2012 kl. 9.05 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden
PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Før han kommenterede dagsordenen, meddelte formanden, at flere punkter drejede sig 
om betænkninger og udtalelser, og at udvalget ville begynde med at stemme om 
Busuttil-udtalelsen og derpå Chountis-udtalelsen. Afstemningslister var blevet uddelt.

Formanden meddelte endvidere, at der ville være andragere til stede vedrørende punkt 
11, 12 og 13 om formiddagen.  Om eftermiddagen ville andragere være til stede til 
punkt 16, 17 og 18.  Repræsentanterne for de litauiske og polske myndigheder ville 
være til stede til punkt 17.  Drøftelsen vedrørende arbejdsdokumentet om 
informationsrejsen til Rumænien ville blive udsat, og vedtagelsen af dette samt 
arbejdsdokumentet om informationsrejsen til Berlin var blevet udsat indtil det næste 
møde for at give medlemmerne mulighed for at opnå endelig enighed.

Dagsordenen vedtoges.

2. Godkendelse af protokollerne fra den 27. og 28. februar 2012

Protokollen godkendtes.

3. 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 
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godkendt.

4. Diverse sager

Intet under dette punkt.

5. Udtalelse om "De 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder i 
forbindelse med det indre marked" (IMCO) (2012/2044(INI))
Ordfører: Simon Busuttil (EPP) 
- Behandling af ændringsforslag
- Vedtagelse af udkast til udtalelse

Indlæg: Formanden
Ændringsforslag 1, 2, kompromis 1, 6, del 2, 7, 9 og 11 vedtoges
Ændringsforslag 3 og 12 udgik.
Udtalelsen vedtoges enstemmigt med 18 stemmer for.

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

Indlæg: Formanden og Kyriacos Triantaphyllides, som meddelte, at han ville erstatte 
ordføreren, som ikke kunne være til stede.

Ændringsforslag: 5, del 1, kompromis 1, 11, kompromis 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, kompromis 3, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46 og 48 vedtoges
Udtalelsen vedtoges enstemmigt med 18 stemmer for.

*
**

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

7.  Årsrapporten for aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2011 
(forretningsordenens artikel 202, stk. 8) (2011/2317(INI)) 
Ordfører: Giles Chichester (ECR)

- behandling af udkast til betænkning

Indlæg: formanden, Giles Chichester (ordfører), Margrete Auken, Rainer Wieland, 
Elena Băsescu og Willie Floyd (Kommissionens repræsentant).

Formanden meddelte, at fristen for ændringsforslag ville være den 21. maj, 
behandlingen af ændringsforslagene den 19. juni og afstemningen i udvalget den 12. 
juli.  Afstemningen i plenarforsamlingen skulle finde sted i september.

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

**
*

8. Udtalelse om Den Europæiske Unions forvaltningslov(2012/2024(INI)) (for JURI) 
Ordfører: Margrete Auken (Verts/ALE)

- behandling af udkast til udtalelse

Indlæg: formanden, Margrete Auken (ordfører) og Peter Jahr (for Heinz Becker, som 
ikke kunne være til stede).
Formanden meddelte, at fristen for ændringsforslag fastsattes til den 2. maj og at 
afstemningen ville finde sted den 19. juni 2012.

9. Udtalelse om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 
(2012-2015)(2012/2043(INI)) (for AGRI)
Ordfører: Victor Bostinaru (S-D)

- behandling af udkast til udtalelse

Indlæg: formanden, Victor Bostinaru (ordfører), Keith Taylor og Peter Jahr.
Formanden meddelte at afstemningen ville finde sted den 8. maj 2012.

Dyrevelfærd (4 punkter behandlet under ét)

10. Andragende 1613/2010 af Rosa Letamendia Perez de San Román, spansk statsborger, 
for "Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore", om ulovlig 
udførsel af herreløse hunde og katte fra Spanien

11. Andragende 0825/2011 af M. R., italiensk statsborger, om beskyttelse af kæledyrs 
rettigheder i Spanien og Andragende 1321/2011 af Massimo Pradella (italiensk 
statsborger), for ‘International Organisation for Animal Protection’, og 112 683 
medunderskrivere, om udarbejdelse af et EU-rammeværk for beskyttelse af hjemløse og 
herreløse dyr      

12. Andragende 0595/2011 af Kendra Pinder, britisk statsborger, om påstået mishandling af 
dyr i Rumænien og andragende 1234/2011 af Marja Kokkonen, finsk statsborger, om 
mishandling af hunde og katte i Barlad, Rumænien

13. Andragende 1274/2011 af Rumi Becker, tysk statsborger, for "Ärzte für Tiere 
e.V.", og 157.456 medunderskrivere, om etablering af en EU-retsramme for 
beskyttelse af hjemløse og omstrejfende dyr

Indlæg: formanden, Massimo Pradella (andrager), Hans Joachim Richter (for 
andragerne Kendra Pinder og Rumi Becker), Denis Simonin (Kommissionens 
repræsentant), Andrea Zanoni, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Elena Basescu, Ana 
Miranda og Helene Klein (Kommissionens repræsentant).
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Afgørelse:   Behandlingen af andragendet ville forblive åben, og koordinatorerne ville 
træffe afgørelse om muligheden af en beslutning i plenarforsamlingen. Udvalget 
håbede, at beslutningen ville blive optaget som en fælles drøftelse i plenarforsamlingen 
sammen med betænkningen om EU’s strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, som 
udvalget havde afgivet en udtalelse til. 

14.  Koordinatormøde, kl. 11.30-12.30  (for lukkede døre)

*
***

Mødet genoptaget  kl. 15.10 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).
***
*

15. Koordinatorernes afgørelser

a) Behandling af gennemførelse af proceduren vedrørende tvivlsomme anbringender 
til Parlamentet

Koordinatorerne havde revideret anvendelsen af denne procedure vedrørende "ikke-
andragender" efter seks måneders gennemførelse, som det var fastlagt i brevvekslingen 
mellem generaldirektørerne (PRES & IPOL). Man havde derpå indgivet en anmodning 
til Den Juridiske Tjeneste om en formel udtalelse om anvendelsen.  Denne udtalelse var 
blevet uddelt til orientering til koordinatorerne, som på deres sidste møde besluttede at 
anmode om et nyt udkast til forslag fra Sekretariatet, der skulle udarbejdes efter samråd 
med Den Juridiske Tjeneste og med DG PRES og DG IPOL. 

Udkastet til forslag, som var uddelt til behandling, godkendtes.  Formanden ville 
meddele dette til de pågældende generaldirektører og Den Juridiske Tjeneste med 
henblik på en endelig godkendelse. 

b) Behandling af indstillinger vedrørende andragende 0301/2011 om flyulykken i 
Smolensk

Denne sag var også blevet behandlet i en juridisk udtalelse, som var blevet uddelt til 
koordinatorerne på deres foregående møde, og som resultat af hvilken de besluttede på 
deres seneste møde at erklære, at andragendet opfyldte betingelserne for behandling. 
Efter at have drøftet spørgsmålet besluttede koordinatorerne at indstille til lukning af 
andragendet under B på grundlag af det skriftlige svar fra Europa-Kommissionen. 
Koordinatorerne fra ECR og Verts/ALE havde registreret, at de var uenige med denne 
beslutning.

Indlæg: Ryszard Antoni Legutko (som protesterede mod lukningen), Peter Jahr og 
Margrete Auken (som anmodede om en afstemning).  Formanden satte spørgsmålet 
under afstemning. Resultatet var: 12 stemmer for, 4 imod, 1 hverken for eller imod.

c. Behandling af situationen vedrørende to andragender om problemer i forbindelse 
med adgang til retsmidler i UK

Andragende 1314/2011 af Jean-Marie Taga Fosso, som havde opnået et meget gunstigt 
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resultat af hans første andragende (0006/2009), da reglerne vedrørende anerkendelse af 
farmaceuters erhvervskvalifikationer i UK blev ændret til hans fordel. Hans andet 
andragende vedrørte, at han ikke kunne få adgang til retsmidler i UK, hvilket han var 
blevet nægtet af domstolene, og vedrørende hvilket man havde modtaget udtalelse fra 
Retsudvalget. Før punktet sattes på udvalgets dagsorden, havde formanden anmodet 
koordinatorerne om kommentarer. 

Koordinatorerne havde besluttet at anmode Den Juridiske Tjeneste om en udtalelse.

Andragende 0791/2008 af Christopher Stockwell for Lloyds Names Action group: 
Udvalget havde anmodet om en udtalelse fra Den Juridiske Tjeneste om dette 
andragende, som havde en lang fortid i Parlamentet. De problemer, andrageren står over 
for, ligner problemerne vedrørende den foregående sag, nemlig at de engelske domstole 
ifølge andrageren ikke har villet anerkende ret til erstatning, når medlemsstaten ikke 
gennemfører EU-lovgivning og således skaber en situation, hvor rettighederne til et 
retsmiddel nægtes. Den Juridiske Tjeneste havde konkluderet, at selv om udvalget ikke 
kunne foretage nogen form for retligt initiativ på andragerens vegne, har de ret til i 
henhold til Parlamentets regler at behandle spørgsmålet på politisk plan. Før punktet 
sattes på udvalgets dagsorden, havde formanden anmodet koordinatorerne om 
kommentarer. 

Koordinatorerne havde besluttet at sætte andragendet på dagsordenen for det næste 
møde og indbyde andrageren til at deltage.

d. Behandling af forslag vedrørende organisationen af informationsrejser i 2012

Formanden takkede de politiske grupper for indsendelse af deres forslag om 
informationsrejser for den resterende del af dette år samt for de supplerende oplysninger 
fra Sekretariatet, og havde foreslået følgende rejsemål: Tyskland (tysk-tjekkisk 
grænseområde, Dresden og Prag) Italien  (Rom og Neapel) , Frankrig  (Strasbourg)  og 
Polen  (andragender om åben minedrift og eventuelt skifergas).

Indlæg: Margrete Auken, Willy Meyer og Ana Miranda, som protesterede mod, at 
Spanien var blevet udeladt af forslagene for 2012, Carlos Iturgaiz Angulo, som gav sin 
godkendelse af formandens forslag.  Formanden satte pakken til afstemning, hvilket 
resulterede i 13 stemmer for formandens forslag, 0 imod og 4 hverken/eller.  Det 
vedtoges, at udvalget i 2013 ville anmode om tilladelse til at besøge Spanien/Galicien, 
som det var foreslået af en række grupper, men som der ikke var nok tid til i den 
indeværende periode.

e. Oplysninger om vedtagelsen af Gurmai-betænkningen om det europæiske 
borgerinitiativ i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender den 26. april 

Det fremgik, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ville stemme om den 
betænkning, som var udarbejdet af Zita Gurmai, og medtage nogle 
kompromisændringsforslag, som Udvalget for Andragender ikke var blevet formelt hørt 
om, og som, på baggrund af dens vedtagelse tidligere og under henvisning til den 
enighed, der var opnået vedrørende denne sag, var en kilde til bekymring for udvalget 
som en principsag. Drøftelsen i plenarforsamlingen skulle finde sted tirsdag den 22. maj 
i Strasbourg. Formanden havde derfor anmodet koordinatorerne om kommentarer og 
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vejledning, især for så vidt angår fremsættelsen af eventuelle ændringsforslag til 
plenarforsamlingen på udvalgets vegne.

Koordinatorerne var enedes om fremsættelsen af ændringsforslag og besluttede, at 
Gerald Häfner skulle overdrages dette hverv som repræsentant for PETI i AFCO. 

f. Diverse sager
Den foreslåede dagsorden for mødet den 8. maj vedtoges.

Koordinatorerne var enedes om at anmode om tilladelse til at fremsætte en beslutning 
om dyrevelfærd for plenarforsamlingen, som skulle udarbejdes og forelægges til 
godkendelse på deres næste møde den 8. maj. 

16. Andragende 0886/2011 af Dimov Topalov, bulgarsk statsborger, og 8000 
medunderskrivere, om risiciene i forbindelse med efterforskningen efter skifergas 
og udnyttelsen heraf og

Andragende 1378/2011 af Piotr Urbanowicz, polsk statsborger, om udvinding af 
skifergas i Polen

Indlæg: Formanden, som bød velkommen til Dushana Zdravkova, tidligere medlem af 
Europa-Parlamentet og Udvalget for Andragender, som var til stede som 
medunderskriver af andragende 886/2011, Vesko Dimov (andrager), Dushana 
Zdravkova (andrager), Florence Limet (Kommissionens repræsentant), Boguslaw 
Sonik, Lene Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Margrete 
Auken, Keith Taylor og Victor Bostinaru. 

Afgørelse:  Behandlingen af andragenderne skulle holdes åben, indtil der forelå 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.  Koordinatorerne ville blive anmodet om at 
træffe afgørelse om en eventuel høring eller workshop på baggrund af de mange nye 
andragender om skifergas fra Bulgarien, Polen, Frankrig og Rumænien med deltagelse 
af andragere og repræsentanter fra de berørte områder.

17. Andragende 0358/2011 af Tomasz Snarski, polsk statsborger, om ændringen af 
den litauiske undervisningslov og den deraf følgende begrænsning af de skolefag, 
der undervises i på polsk og

Andragende 0942/2011 af Józef Sloma Sadowski, polsk statsborger, for 
sammenslutningen "Viribus Unitis LGD", og 3 medunderskrivere, om ændringen 
af den litauiske undervisningslov og den deraf følgende misligholdelse af Rådets 
direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling uanset 
race eller etnisk oprindelse

Indlæg: Formanden, som meddelte, at der var blevet indsamlet ca. 2200 yderligere 
underskrifter siden modtagelsen af andragendet, og at Janusz Wojciechowski, som ikke 
kunne deltage i mødet, havde fremsendt en skriftlig erklæring til fordel for andragendet, 
Tomasz Snarski (andrager), Milda Spelyte-Letuliene (repræsentant for uddannelse i 
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Litauens Faste Repræsentation), Krzysztof Drzewicki (ministeriel rådgiver i det polske 
udenrigsministerium), Antoniu Marc (Kommissionens repræsentant), Jaroslaw Leszek  
Walesa, Vytautas Landsbergis, Valdemar Tomasevski, Margrete Auken, Ryszard Antoni 
Legutko, Adina-Ioana Valean, Jaroslaw Kalinowski, Radvilè Morkunaitè, Boguslaw 
Sonik, Viktor Bostinaru og Michael Cashman.

Afgørelse:  Behandling af andragenderne skulle forblive åben, indtil der forelå 
yderligere oplysninger fra Kommissionen, især om de eventuelle foranstaltninger 
vedrørende sagen, der måtte blive truffet inden for rammerne af Europarådet og OECD 
og i forbindelse med de forskellige artikler i traktaten.

18. Andragende 0660/2011 af Anna Spyra, polsk statsborger, om fælleseuropæiske 
standarder for forebyggende og behandlende indsats ved graviditet og fødsel

Indlæg: Formanden, Anna Spyra (andrager), Silke Mader (for Den Europæiske Fond 
for Pleje af Nyfødte), Elvira Goebel (Kommissionens repræsentant), Boguslaw Sonik og 
Jaroslaw Leszek Walesa.

Afgørelse:  Behandling af andragendet skulle forblive åben, indtil der forelå yderligere 
oplysninger fra Kommissionen, som skulle henvende sig til Rådet vedrørende de 
disponible finansielle instrumenter.

19. Udtalelse om Program om rettigheder og unionsborgerskab 2014 - 2020 (COD 
2011/0344)
 Ordfører:  Adina-Ioana Valean (ALDE)
- Indledende drøftelse

Indlæg: Formanden og Adina-Ioana Valean. Behandlingen af udkastet til udtalelse 
skulle finde sted den 8. maj, frist for ændringsforslag ville være den 24. maj, behandling 
af ændringsforslag den 19. juni og afstemning den12. juli.

20. Informationsrejse til Berlin (23.-24.11.2011)

Indlæg: Formanden, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard Antoni 
Legutko, Victor Bostinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland og Victor 
Bostinaru. 

Formanden afsluttede ved at opfordre delegationsmedlemmerne til at nå til enighed så 
snart som muligt for at gøre det muligt for udvalget at godkende arbejdsdokumentet. 

21. Behandling af B-andragender

Andragende 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 
0006/2009, 1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 
0129/2010, 0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 
0248/2011, 0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 
0616/2011, 0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 
0843/2011, 0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 
0931/2011, 0952/2011 og 0991/2011 blev lukket på grundlag af Kommissionens 
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skriftlige svar. 

Andragenderne 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 og 0901/2011 
under del B ville blive behandlet under del A på et senere møde.  

21. Tid og sted for næste møde 

8. maj 2012 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

Mødet hævet kl. 18.40.

Bilag:
Liste over andragender, der opfylder betingelserne for behandling siden det foregående møde 
(19.-20. marts 2012)
Liste over andragender, der skulle 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 (*)

Elena Băsescu, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Willy Meyer

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Ryszard Antoni Legutko, 
Edward McMillan-Scott, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Csaba Sándor Tabajdi, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Rainer Wieland

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, Sandrine Bélier, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Gerald Häfner, 
Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Keith Taylor, Ioannis A. Tsoukalas

187 (2)

Kyriacos Triantaphyllides

193 (3)

Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Auxiliadora Correa Zamora, Eider Gardiazábal Rubial, Jarosław Kalinowski, Vytautas 
Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Juan Andrés Naranjo Escobar, Antolín Sánchez Presedo, 
Bogusław Sonik, Valdemar Tomaševski, Andrea Zanoni

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 
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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 
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