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Udvalget for Andragender
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PROTOKOL
fra mødet den 19. juni 2012 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet tirsdag den 19. juni 2011 kl. 9.15 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ (2012)206_1v0

Formanden meddelte, at mødets dagsorden hovedsagelig skulle bestå af drøftelser om 
årsberetningen om Udvalget for Andragenders aktiviteter for 2011, udarbejdet af Giles 
Chichester, behandlingen af andragender mod ACTA-aftalen, redegørelse ved Den 
Europæiske Ombudsmand for hans årsberetning og hans anmodning om at udarbejde 
en særlig rapport om hans undersøgelse af en modtaget klage mod Europa-
Kommissionen vedrørende udvidelsen af Wien lufthavn, andragender vedrørende 
Europaskolen, analyse af et andragende vedrørende indvirkningen for to 
grundvandsaflejringer i Charente, Frankrig, af et projekt med henblik på uddybning af 
et kalkstensbrud samt andragender vedrørende tvungen medlemskab af 
handelskamrene i Tyskland og Østrig.  Endvidere skulle adskillige udtalelser 
udarbejdet af medlemmerne Adina-Ioana Vălean, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Margrete Auken og Nikolaos Salavrakos behandles.

Peter Jahr udtrykte ønske om at udsætte punkt 12 og 13 på dagsordenen (rapporter om 
undersøgelsesrejser til Berlin og Rumænien) til næste møde. Han meddelte, at 
Philippe Boulland ikke ville være til stede. Iliana Malinova Iotova kunne ikke 
tilslutte sig dette forslag. Peter Jahr gik med til ikke at tage punkt 12 tilbage, men 
insisterede på at udsætte punkt 13. Margrete Auken var for at udsætte punkt 12.

Dagsordenen vedtoges med én ændring; punkt 13 udsattes til næste møde. 

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 19. og 20. marts 2012, 24. april 
2012 og 28. maj 2012
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Protokollerne fra møderne den 19. og 20. marts 2012, 24. april 2012 og 28. maj 2012 
godkendtes.

3. Meddelelser fra formanden

Bilaget til formandens notater var blevet uddelt med henblik på kommentarer 
vedrørende genåbningen eller afslutningen af visse andragender af de nævnte årsager.  
Da der ikke var nogen bemærkninger vedrørende disse henstillinger, betragtedes de 
som godkendt.

Formanden meddelte, at mødedokumenterne fra og med næste møde ville blive 
indføjet i bilaget og sendt til alle medlemmer i forvejen. Disse dokumenter skulle bestå 
af de spørgsmål, som blev anset for at være noget tvivlsomme, eller som så ud til at 
være uden for udvalgets arbejdsområde, således at alle kunne se dem og vurdere deres 
betydning.  

4. Diverse sager

Ingen.

5. Udtalelse om Den Europæiske Unions forvaltningslov
(2012/2024(INI)) (JURI)
Ordfører: AUKEN (Verts/ALE)
- behandling af ændringsforslag
- Vedtagelse af udkast til udtalelse

Indlæg: Formanden og Margrete Auken.
Ændringsforslagene blev sat til afstemning.
Udtalelsen vedtoges (for: 18; imod: 0; hverken/eller: 0). 

6. Udtalelse om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010)
(2011/2275(INI) (JURI)
Ordfører: GERINGER de Oedenberg (S&D)
- behandling af ændringsforslag

- Vedtagelse af udkast til udtalelse

Indlæg: Formanden og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Ændringsforslagene blev sat til afstemning.
Udtalelsen vedtoges (for: 18; imod: 0; hverken/eller: 0). 

7. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om Program 
om rettigheder og unionsborgerskab 2014 – 2020  (COD 2011/0344) (LIBE)
Ordfører: VALEAN  (ALDE)
- behandling af ændringsforslag

Indlæg: Formanden, Tania Schroeter (Kommissionens repræsentant), Jarosław Leszek 
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Wałęsa og Michael Cashman.
Afstemningen skulle finde sted den 12. juli 2012.

8. Årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2011 (202/8(INI)) 
2011/2317 (INI)
Ordfører: CHICHESTER (ECR)
(afstemning: den 12. juli 2012)
- behandling af ændringsforslag

Indlæg: Formanden, Giles Chichester (ordføreren redegjorde for de generelle idéer, 
som fremgik af de modtagne ændringsforslag og de punkter, vedrørende hvilke 
kompromiser overvejedes), William Floyd (Kommissionens repræsentant), Michael 
Cashman (henledte opmærksomheden på undersøgelsesrejsen til Spanien foretaget af 
Budgetkontroludvalget, som burde holdes orienteret om det arbejde, udvalget udførte 
vedrørende spørgsmål om ejendomsrettigheder på den spanske havkyst), Willy Meyer 
(nævnte de fremskridt, der var gjort vedrørende Ley de Costas i Spanien), Margrete 
Auken og Peter Jahr.

Afstemningen skulle finde sted den 12. juli 2012.

*

Mødet genoptaget kl. 10.00 under forsæde af Peter Jahr, medlem.

* 

9. Udtalelse om de budgetmæssige retningslinjer for 2013 - andre sektioner -
ombudsmanden (2012/2092 (BUD))
Ordfører: SALAVRAKOS (EFD)
(afstemning: den 12. juli 2012)
- behandling af et udkast til udtalelse
Indlæg: Formanden og Nikolaos Salavrakos.
Fristen for ændringsforslag var den 17. juli 2012.
Afstemningen skulle finde sted den 19. september 2012.

10. Udtalelse om beretning for 2011 om anvendelsen af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder
(2008/0000(INI))
Ordfører: VALEAN  (ALDE)
(afstemning: den 12. juli 2012)
- behandling af et udkast til udtalelse
Indlæg: Formanden, Julien Desmedt (Kommissionens repræsentant), Zoltán Bagó, 
Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og MargreteAuken.
Fristen for ændringsforslag var den 26. juni 2012.
Afstemningen skulle finde sted den 12. juli 2012.

11. Andragende 1221/2011 af G.K., lettisk statsborger, om overtrædelse i ACTA-
aftalen (handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning) af retten til 
privatlivets fred og
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Andragende 0116/2012 af Iwo Domeracki, polsk statsborger, om ACTA og 
Andragende 0142/2012 af Mateusz Wójtowicz, polsk statsborger, for foreningen 
"Forum Rdzawka", og 2 medunderskrivere, om modstand mod den 
internationale handelsaftale ACTA og
Andragende 203/2012 af Joachim Scholz, tysk statsborger, om ACTA og
Andragende 0223/2012 af Alex Wilks, britisk statsborger, for AVAAZ og flere 
end 2,5 mio. medunderskrivere, om ACTA
(med deltagelse af andragerne)

Indlæg: Formanden, Alex Wilks (andrager), Pedro Velasco Martins (Kommissionens 
repræsentant), David Martin (ansvarlig for ACTA-sagen i Europa-Parlamentet, han 
henstillede, at aftalen forkastedes, og han nævnte bekymring over de uønskede følger 
af ACTA-aftalen, især kriminaliseringen af enkeltpersoner, definitionen af 
"kommerciel omgang", netudbydernes rolle og eventuelle afbrydelser af forsyningen 
med generiske lægemidler; han understregede den negative indvirkning, ACTA ville 
have, ikke mindst for det indre marked, borgerrettighederne og international handel; 
han foreslog, at Udvalget for Andragender drøftede den dom, som Domstolen snart 
skulle afsige om lovligheden af ACTA), Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Ana Miranda 
(som også talte om de farer, der ville opstå, hvis Den Europæiske Union vedtog 
ACTA), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (som henledte opmærksomheden på den 
folkebevægelse, som havde tvunget Parlamentet til at reagere), Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller (som henviste til de farer, ACTA kunne udgøre selv for folk uden for 
Europa, som ikke havde midler til at blive hørt, f.eks. når det drejede sig om 
lægemidler), Victor Boştinaru, Margrete Auken, Rainer Wieland, Iliana Malinova 
Iotova, Keith Taylor og Peter Jahr, som foreslog, at spørgsmålet drøftes sammen med 
de andre berørte udvalg; Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Retsudvalget og  
Udviklingsudvalget. De fleste af disse talere gik ind for at forkaste denne 
handelsaftale.

Afgørelse: Behandlingen af andragenderne skulle forblive åben, således at de kunne 
drøftes senere, om nødvendigt. 

* * *

Mødet genoptaget kl. 11.00 af Erminia Mazzoni (formand)

* * *

12. Rapport om undersøgelsesrejsen til Berlin (23. og 24. novembre 2011)
- behandling af ændringsforslag
- vedtagelse
Indlæg: Formanden, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, Angelika Werthmann, 
Victor Boştinaru og Philippe Bouland.
Afgørelse: forelæggelse af ændringsforslag: 
Frist: 26. juni 2012

* * *

Mødet genoptaget kl. 15.08 af Erminia Mazzoni (formand)
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* * *

13. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

Formanden meddelte følgende:

1) Ombudsmandens særberetning om fejl eller forsømmelser i Kommissionen og 
proceduren vedrørende udvidelse af Wien lufthavn

- Ordfører for denne særberetning blev givet til De Grønne: Margrete Auken. Der 
skulle søges om formel tilladelse via Udvalgsformandskonferencen til 
Formandskonferencen.

. 
2) Opfølgningsdrøftelse vedrørende Europa-Parlamentets offentlige høringer om 
ECI – regelændringer og disses eventuelle indvirkninger.

- Efter det ekstraordinære koordinatormøde i Strasbourg, uddeltes en revideret tekst til 
koordinatorerne, som tog den til efterretning og enedes om at bruge denne som et 
middel til at forme drøftelsen om emnet. Man enedes om at arrangere møder med 
næstformand Georgios Papastamkos, om muligt under mødeperioden i juli i 
Strasbourg, og med formanden for Udvalgsformandskonferencen Klaus-Heiner Lehne 
og med næstformanden for Kommissionen Maros Sefcovic.

3) Anmodning om hasteprocedure vedrørende et nyligt registreret andragende.

- Andragende 0771/2012 om en foreslået losseplads i nærheden af Rom ved Pian 
dell'Olmo opfyldte betingelserne for behandling på baggrund af emnets specifikke og 
presserende art.

4) Særlig drøftelse vedrørende andragender om efterforskning og udvinding af 
skifergas i EU.

- Koordinatorerne godkendte afholdelse af en særlig workshop om dette emne om 
eftermiddagen den 9. oktober, idet udvalgsmødet forlængedes med en halv dag for at 
drøfte dette emne. Medlemmerne af andre udvalg ville blive indbudt til at deltage, især 
ENVI og ITRE, såvel som andragerne. Dokumentation, der tidligere var blevet 
udarbejdet om dette emne til ENVI, ville være til rådighed såvel som en tabel, der 
viste de aktuelle modtagne andragender om dette emne. Koordinatorerne ville drøfte 
mere detaljerede forslag vedrørende workshoppen på et senere møde.

5) Status over arbejdet i den uformelle arbejdsgruppe om Ley de Costas. 

- Koordinatorerne tog til efterretning det detaljerede spørgeskema, der var udarbejdet 
til de spanske myndigheder, og var enige om, at formanden skulle sende dette til dem.  

6) Behandling af det foreløbige forslag til dagsorden, mødet den 12. juli

- de vigtigste punkter noteredes, og forslaget til dagsorden for næste møde ville blive 
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udsendt hurtigt for at blive godkendt med skriftlig procedure.

7) Punkter til orientering
 Indbydelse til medlemmerne til et møde i Regionsudvalget (ENVI-udvalget) 

den 28. juni om eftermiddagen. Sekretariatet ville deltage i mødet på udvalgets 
vegne.

 Behandling af et nyt profileringslogo for udvalgets præsentationsarbejde. 
Koordinatorerne tog det foreslåede design til efterretning. 

14. Redegørelse ved Den Europæiske Ombudsmand, Nikiforos Diamandouros, for 
hans årsberetning 

Indlæg: Formanden, Nikiforos Diamandouros (Den Europæiske Ombudsmand 
understregede, at hans tjenestegren supplerede arbejdet i Udvalget for Andragender og 
desuden var gebyrfrit; fra et statistisk synspunkt meddelte han, at han havde modtaget 
i alt 2.510 klager i 2011 fra klagere og ikkestatslige organisationer; 22.000 borgere 
havde benyttet sig af Ombudsmandens tjenester, selv om der var 111 færre klager i 
2011 end i 2010; Spanien, Tyskland, Polen og Belgien var de medlemsstater, der 
gjorde den største brug af hans tjeneste; han nævnte offentliggørelsen af en interaktiv 
vejledning på samtlige fællesskabssprog for at hjælpe borgerne med at henvende sig til 
Ombudsmanden), Jens Nymand-Christensen (Kommissionens repræsentant), Nicole 
Sinclaire (som mente, at det budget, der var tildelt Ombudsmanden, var alt for stort), 
Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, Philippe Boulland og Victor Boştinaru.

15. Redegørelse for særberetningen om hans undersøgelse af klage 2591/2010/GG 
mod Europa-Kommissionen
(vedrørende udvidelsen af Wien lufthavn)

Indlæg: Formanden, Nikiforos Diamandouros (europæisk ombudsmand), Jean-
François Brakeland (Kommissionens repræsentant), Victor Boştinaru, Peter Jahr og 
Margrete Auken.
Beretningen tildeltes De Grønne, dvs. Margrete Auken.

Mødet genoptaget kl. 17.00 under forsæde af Chrysoula Paliadeli (næstformand). 

16. Andragende 0353/2011 af Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, polsk statsborger, og 
74 medunderskrivere, om nedskæringer i budgettet til Europaskolerne og
Andragende 0478/2011, af APEEE (forældreforeningen i europaskolesystemet), 
og 1356 medunderskrivere, om virkningerne af reducerede budgetter på 
Europaskolernes funktion
(i nærværelse af Interparents og Forældreforeningen)

Indlæg: Formanden, Ana Gorey (repræsentant for Interparents), Rachel Harvey-Kelly 
(Rådets repræsentant), Marco-Umberto Moricca (Kommissionens repræsentant), Peter 
Jahr, Gerald Häfner og Victor Boştinaru.
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Afgørelse: Behandlingen af andragenderne skulle forblive åben. Der anmodedes om 
en udtalelse fra Budgetkontroludvalget, Budgetudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget og Rådet for Den Europæiske Union.

17. Andragende 0725/2011 af Bernhard Kempen, tysk statsborger, og seks 
medunderskrivere, om pligten til at være medlem af tyske og østrigske handels-
og industrikamre

(med deltagelse af andrageren)
Indlæg: Formanden, Bernhard Kempen (andrager), Kai Boeddinghaus (advokat for 
andrageren), Konstantinos Dimitriadis (Kommissionens repræsentant), Gerald Häfner, 
Jürgen Creutzmann og Victor Boştinaru.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man ventede på 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. Der anmodedes om en udtalelse fra 
Retsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 

18. Andragende 1617/2009 af Ivan Martin, fransk statsborger, for ADEVAC og Stop 
Nuisances, om konsekvenserne for to grundvandsforekomster af den 
projekterede uddybning af kalkstensbruddet "Chaumes de la Bergerie" (La 
Couronne, Charente)

(med deltagelse af andrageren)
Indlæg: Formanden, Ivan Martin (andrager, han gav detaljerede kommentarer om 
udviklingen i dette spørgsmål og dokumenter, der støttede hans påstande, og han 
bestred den officielle udtalelse fra præfekturen i Charente), Balazs Horvath 
(Kommissionens repræsentant), Peter Jahr, Victor Boştinaru og Margrete Auken.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, mens man ventede på 
yderligere oplysninger fra Kommissionen senest i udgangen af juli. En eventuel 
undersøgelsesrejse på stedet ville blive afgjort af kooordinatorerne. 

* * *

19. Andragender, der foreslås afsluttet på baggrund af Kommissionens skriftlige 
svar eller andre modtagne dokumenter

Følgende andragender ville blive afsluttet:
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
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1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

Følgende andragender ville blive flyttet fra sektion B og forblive åbne:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. Tid og sted for næste møde

Torsdag den 12. juli 2010 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 i Bruxelles.

*
* *

Mødet hævet kl. 18.03 af Chrysoula Paliadeli (næstformand). 
* *
*

Bilag:

Liste over andragender, der er erklæret antagelige siden sidste møde (den 24. april 2012). 
Listen over andragender, der skal genåbnes, afsluttes eller tages tilbage i henhold til bilaget 
til formandens notater.
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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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Edward McMillan-Scott, 
Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

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, Daniel Caspary, Gerald Häfner, Paul Murphy, Phil Prendergast, Keith Taylor, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Christian Engström, Jill Evans, Othmar Karas, Franziska Keller, David Martin, Raül Romeva i Rueda

193 (3)

Jürgen Creutzmann, Alexandra Thein

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 Den 
Europæiske Socialfond Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur 
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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

Kai Boeddinghaus, Ana Gorey, Rachel Harvey-Kelly, Bernhard Kempen, Ivan Martin, José Sanchez, Alex Wilks

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 (*)

Jean-Francois Brakeland, Julien Desmedt, Konstantinos Dimitriadis, William Floyd, Balazs Horvath, Gabriele Kremer, Benoit Lory, 
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