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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2012)0712

PROTOKOL
fra mødet den 12. juli 2012 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.05 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden og meddelelser fra formanden PETI_OJ 2012v203_1

Dagsordenen vedtoges i den form, der fremgår af denne protokol.

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 
godkendt.

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

- Vedtagelse af udkast til betænkning

Før afstemningen takkede ordføreren sekretariatet for samarbejdet.

Betænkningen vedtoges (for: 20; imod 0; hverken/eller: 1).
55 æf. vedtaget (11 komp.æf.), 64 æf. forkastet og 2 æf. taget tilbage

3. Udtalelse om Program om rettigheder og unionsborgerskab 2014 - 2020 (COD 
2011/0344) (LIBE)
Ordfører: VALEAN (ALDE)
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- Vedtagelse af udkast til udtalelse

Udtalelsen vedtoges (for: 21; imod 0; hverken/eller: 0).
40 æf vedtaget, 7 æf. forkastet og 1 æf. taget tilbage.

4. Udtalelse om beretning for 2011 om anvendelsen af EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder - COM(2012)0169
2011/2069(INI)
Ordfører: VALEAN (ALDE)
(Frist for ændringsforslag: 05.07.2012 (på EN))

- Behandling af ændringsforslag
- Vedtagelse af udkast til udtalelse

Udtalelsen vedtoges (for: 21; imod 0; hverken/eller: 0).
16 æf. vedtaget (5 komp.æf.) og 30 æf. forkastet.

5. Beretning om undersøgelsesmission til Berlin (23.-24.11.2011)

- Behandling af ændringsforslag
- godkendelse

Betænkningen vedtoges (for: 11; imod 6; hverken/eller: 1).

Indlæg: Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Iliana Malinova Iotova, Petru 
Constantin Luhan, formanden

Rainer Wieland og Victor Boştinaru protesterede formelt mod gentagelsen af 
afstemningen om æf. 1.

6. Beretning om undersøgelsesmission til Rumænien (23.-26.11.1011)

- Behandling af ændringsforslag
- godkendelse

Udkastet til betænkning vedtoges (for: 10; imod 0; hverken/eller: 4).

7. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2011
2012/2049(INI)
Ordfører: MAZZONI (PPE)
(Frist for ændringsforslag: 20.07.12 /afstemning: 19.09.12)

- behandling af udkast til betænkning

Indlæg: Formanden, Margrete Auken, Nikolaos Chountis, Kommissionen (Carmen 
Preising)
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8. Andragende 0313/2007 af Mauro Guizzardi, italiensk statsborger, om den 
argentinske statsgæld og landets manglende evne til at betale, hvad det skylder til 
obligationshavere
og
Andragende 670/2009 af Jakob Heichele, tysk statsborger, om det forhold, at 
staten Argentina misligholder sine statsobligationer og ikke overholder 
internationale og nationale retsafgørelser eller aftaler om beskyttelse af 
investeringer 
og
Andragende 0058/2010 af Nicola Stock, italiensk statsborger, for "Associazione 
Task Force Argentina", om risikoen for, at et stort antal EU-borgere igen vil lide 
skade i forbindelse med det forestående ombytningstilbud på misligholdte 
obligationer udstedt af den argentinske stat

Indlæg: Formanden, Kommissionen (A. Koutoglidou), Nikolaos Chountis

Medlemmerne påpegede Kommissionens forskellige fremgangsmåder: private 
obligationsejere henvistes til voldgift i ICSID (Det Internationale Center til Bilæggelse 
af Investeringstvister), mens Argentinas nationalisering af spanske interesser (Repsol) 
fremkaldte en øjeblikkelig reaktion fra Kommissionen. Der blev draget en 
sammenligning med risikoen for private investorer i Grækenlands statsgæld.

Afgørelse:  Andragendet skulle forblive åbent, indtil voldgiften i ICSID havde fundet 
sted.

9. Andragende 1331/2010 af Fausto Benzone, italiensk statsborger, om forskellen i 
præmier for motorkøretøjsforsikringer
og
Andragende 1621/2010 af F., italiensk statsborger, om de høje priser for 
bilforsikringer
og
Andragende 1106/2011 af Pietro Avino, italiensk statsborger, for "Onlus 
Orgoglio Meridionale", om forskelle i præmier for motorkøretøjsforsikringer 
mellem forskellige regioner i Italien
og
Andragende 0799/2011 af Giuseppe Sorrentino, italiensk statsborger, om 
forskelsbehandling vedrørende præmier for motorkøretøjsforsikringer for 
beboere i Campanien
(med deltagelse af andragerne)
og
Andragende 1105/2011 af Marco Fiorentino, italiensk statsborger, om 
harmonisering af de europæiske forsikringspræmier

Indlæg: Formanden, Mario De Crescencio (andrager), Kommissionen (M. Nava), 
Crescenzio Rivellini
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Under drøftelsen redegjorde Europa-Kommissionen for det nødvendige i at undgå 
misbrug og overdrivelse i forbindelse med forskelle i tariffer. 

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, og udvalget ville anmode 
om yderligere oplysninger fra Kommissionen og sende en skrivelse til kommissær 
Michel Barnier.

Mødet fortsat kl. 11.00-11.30 under forsæde af Willy Meyer (næstformand)

10. Andragende 924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for EBU (den 
europæiske blindesammenslutning) og RNIB (det kongelige nationale 
blindeinstitut) om blindes adgang til bøger og andre trykte produkter
(med deltagelse af andrageren)
og
Andragende 0964/2011 af Michael Kalmar, østrigsk statsborger, for "European 
Dislexia Association", om adgang til bøger for personer, der er blinde, ordblinde 
eller har andre handicap

Indlæg: Formanden, Rådet (V. Christoforou), Christopher Edward Friend (andrager), 
Dan Pescod (andrager), Kommissionen (Martin Prat), Angelika Werthmann, 
Francisco Sosa Wagner, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Victor Boştinaru, 

Medlemmerne var interesseret i at træffe foranstaltninger og anmodede om 
oplysninger om, hvilke medlemsstater der var imod et forhandlingsmandat vedrørende 
en bindende aftale. De fik at vide, at kommissær Barnier fuldt ud gik ind for deres 
ønske om en bindende aftale og ville tale med hver enkelt medlemsstat.

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet skulle forblive åben, og en skrivelse ville 
blive sendt til formanden, Martin Schulz, med anmodning til ham om at skrive til 
Rådet og Kommissionen med henblik på at forhandle om en bindende aftale til fordel 
for blindes adgang til bøger i samme retning som forespørgslen til mundtlig besvarelse 
(februar 2012) og beslutningen.

Koordinatormøde for lukkede døre kl. 11.40-12.50

Mødet genoptaget kl. 15.05 af Erminia Mazzoni (formand).

* * *
11. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

 Status og forberedelse af undersøgelsesrejser 2012: Polen og Italien

Koordinatorerne godkendte de foreløbige programmer for hver enkelt rejse og lovede 
at sørge for en fuldstændig liste af medlemmer for hver delegation senest den 13. juli. 
En afgørelse vedrørende ledere af hver enkelt delegation udsattes indtil mødet i 
september.
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 Drøftelse om forberedelse af workshoppen om skifergas-andragender

Den foreslåede dato for workshoppen er om eftermiddagen den 9. oktober. Det 
vedtoges, at høringen skulle koncentrere sig om de modtagne andragender, og man 
skulle sørge for, at de berørte parter var til stede og indbudt. En mere detaljeret 
dagsorden ville blive udarbejdet til mødet i september.

 Forslag om at arrangere delegationer og undersøgelsesrejser for PETI (efter 
anmodning fra PPE)

(Punktet udsat)

 Anvendelse af artikel 202, stk. 2 (efter anmodning fra PPE)
(Punktet udsat)

 Tidligere afgørelse truffet af PETI-koordinatorerne vedrørende andragender, der 
behandledes under Aukenbetænkningen (efter anmodning fra PPE)

(Punktet udsat)

 Yderligere drøftelse om afholdelsen af en fælles høring med LIBE og Kommissionen 
om EU-borgerskab (se bilag)

I forbindelse med skrivelsen modtaget fra næstformand Reding vedrørende 
afholdelsen af en høring og efter høring af kollegerne i LIBE foresloges det at 
acceptere forslaget og foreslå, at den finder sted i udvalgsugen i januar 2013.

 Forslag til udkast til dagsorden for mødet i september:

Under forbehold af udgåelse af punkterne vedrørende Cypern og i forventning om en 
ajourføring fra sekretariatet godkendte koordinatorerne resten af den foreslåede 
dagsorden.
Den ajourførte dagsorden skulle uddeles til koordinatorerne efter formandens 
godkendelse af det reviderede dokument.

 Bemærkninger fra de franske myndigheder vedrørende andragende 1327/2010

Koordinatorerne enedes om, at der skulle sendes et passende svar fra formanden til 
Den Franske Faste Repræsentation, hvori man anmodede om redegørelse for 
bemærkningerne og understregede pligten til et loyalt samarbejde mellem 
institutionerne i de europæiske borgeres interesse.

 Andragende 359/2012 Iturgaiz havde foreslået ændring af henstillingerne i 
ovennævnte andragende som følger:

"OPLYSNING:

I 2012 behandlede Kommissionen sagen vedrørende klager over olieboring i spanske 
farvande i nærheden af De Kanariske Øer. Den afgørelse, der blev offentliggjort i EU-
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Tidende C 183 af 23.6.2012, var: Kommissionen har ikke nogen grund til at tro, at sådanne 
fremtidige arbejder kunne være en overtrædelse af den gældende EU-ret. 

HENSTILLINGER:

- Det fastslås, at andragendet opfylder betingelserne for behandling.
- Andrageren skulle orienteres om ovennævnte, og Kommissionens afgørelse skulle sendes 

til andrageren.
- Behandlingen afsluttes."

(Punktet udsat)

12. Andragende 0771/2012 af Maurizio Lancellotti, italiensk statsborger, om en 
planlagt losseplads i Pian dell'Olmo, Riano, nord for Rom

Indlæg: Formanden, Maurizio Lancelotti - Francesco Rosso - Pietro Bertucci -
Marinella Ricceri (andragere), Kommissionen (Giuseppe Manganaro), Roberta 
Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Niccolò Rinaldi

Afgørelse:  Efter en interessant drøftelse med andragerne besluttede udvalget, at 
behandlingen af andragendet skulle forblive åben, og at der skulle sendes en skrivelse 
med henblik på en udtalelse fra ENVI-Udvalget. Udvalget besluttede, at det under 
undersøgelsesrejsen i oktober ville besøge lossepladsen i Pian dell'Olmo. Udvalget 
ville anmode om yderligere oplysninger fra Kommissionen.

13. Andragende 1345/2009 af Michal Racki, polsk statsborger, om et åbent minebrud 
til udvinding af brunkul i Nedre Schlesien i Polen
og
Andragende nr. 0046/2010 af Irena Rogowska, polsk statsborger, for 
sammenslutningen "Stop Odkrywce" (stop de åbne minebrud), om et åbent 
minebrud til udvinding af brunkul i Nedre Schlesien i Polen
(med deltagelse af andragerne)

Indlæg: Formanden, Robert Chrusciel - Zbigniew Barski, Major of Gubin - Tomasz 
Wasniewski (andragere), Kommissionen (Jean F. Brakeland), Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Lena Kolarska-Bobińska

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, og udvalget ville anmode 
om supplerende oplysninger fra Kommissionen. Udvalget ville under den næste 
undersøgelsesrejse i oktober besøge dette åbne minebrud til udvinding af brunkul i 
Nedre Schlesien i Polen. 

14. Andragende 1456/2008 af Maria Luisa Rivera Alvarez, spansk statsborger, for 
Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, om den ødelæggende virkning 
af de ulovlige åbne skiferstenbrud i landsbyen Arnado (Oencia, Leon)
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Indlæg: Formanden, Kommissionen (José Ramos Florido), Margrete Auken, Willy 
Meyer

Afgørelse:  Udvalget besluttede, at behandlingen af andragendet ville forblive åbent, 
indtil man havde modtaget yderligere oplysninger fra Kommissionen, og afventede 
vedtagelsen af en miljøindvirkningsvurdering, i betragtning af at Kommissionen 
ventede på vedtagelsen af miljøindvirkningsvurderingen vedrørende projektet.

Mødet fortsatte kl. 16.30 under forsæde af Willy Meyer (næstformand).

15. Andragende 0980/2007 af Torkild Todsen, dansk statsborger, for 
'Borgergruppen’, om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg i 
Danmark

Indlæg: Næstformand Willy Meyer , Kommissionen (J. F. Brakeland), Margrete 
Auken, 

Afgørelse:  Udvalget besluttede, at behandlingen af andragendet ville forblive åben, og 
at der skulle sendes en skrivelse til den danske miljøminister med anmodning om en 
redegørelse for motorvejsprojektet.

16. Andragende 0323/2011 af Alejandro Sanchez, spansk statsborger, for 
"Fundacion Equo" (Equo-stiftelsen), om regionen og byen Madrids (Spanien) 
påståede overtrædelse af direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og 
renere luft i Europa

Indlæg: Næstformand Willy Meyer, J. López de Uralde Garmendia (andrager), 
Kommissionen (Marco Gasparinetti), Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez

Afgørelse:  Kommissionen havde indledt en traktatbrudsprocedure mod Spanien for 
overtrædelse af direktiv 2008/50/EF. Udvalget besluttede, at behandlingen af 
andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende oplysninger 
fra Kommissionen. 

17. Andragende 0806/2010 af Emmanouil Domazakis, græsk statsborger, for 
virksomheden "Kreta Farm", om en skriftlig forespørgsel til Kommissionen 
vedrørende påstået jord- og havforurening forårsaget af "Kreta Farm"

Indlæg: Næstformand Willy Meyer, Maria Stavropulu (for andrageren), 
Kommissionen (Keir McAndrew)

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde 
modtaget supplerende oplysninger fra Kommissionen.
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18. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet efter Kommissionens skriftlige 
svar eller andre fremsendte dokumenter

Følgende andragender ville blive lukket. 249/2007, 1085/2007, 832/2008, 100/2009 
1144/2009, 1356/2009, 632/2010, 725/2010, 825/2010, 929/2010, 1164/2010, 
1190/2010, 63/2011, 227/2011, 345/2011, 367/2011, 389/2011, 423/2011, 446/2011, 
524/2011, 546/2011, 584/2011, 642/2011, 649/2011, 657/2011, 661/2011, 775/2011, 
674/2011, 690/2011, 777/2011, 796/2011, 813/2011, 814/2011, 826/2011, 837/2011, 
934/2011, 935/2011, 1000/2011, 1049/2011, 1052/2011, 1062/2011, 1076/2011, 
1099/2011, 1135/2011, 1143/2011, 1155/2011, 1157/2011, 1158/2011, 1164/2011, 
1177/2011, 1178/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1210/2011, 1213/2011, 1222/2011, 
1229/2011, 1233/2011, 1238/2011, 1246/2011, 1255/2011, 1268/2011, 1272/2011, 
1301/2011, 1319/2011, 1375/2011

Følgende andragender ville blive flyttet fra sektion ”B” og forblive åbne.
1120/2010, 1311/2010, 454/2011, 467/2011, 554/2011, 573/2011, 646/2011, 
898/2011, 1034/2011, 

19. Tid og sted for næste møde
 Den 19. september 2012 kl. 15.00-18.30
 Den 20. september 2012 kl. 9.00-12.30

Mødet hævet kl. 17.45 af Willy Meyer (næstformand)

Bilag:

Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde den 19. 
juni 2012
Liste over andragender, der skal genoptages, afsluttes eller tages tilbage i henhold til bilaget. 
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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

Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, 
Nikolaos Chountis

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

Pablo Arias Echeverría, Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Petru Constantin Luhan, Hermann Winkler, Renate Sommer, Ioan Enciu,

193 (3)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Franck Proust, Francisco Sosa Wagner,Eva Lichtenberger, Crescenzio Rivellini, Christian Engström, 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, María Irigoyen Pérez, Niccolò Rinaldi

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

Mario De Crescencio, Dan Pescod, Christopher Edward, Berkeley Friend, Maurizio Lancellotti, Francesco Rosso, Pietro Domenico 
Bertucci, Marinella Ricceri, Tomasz Wasniewski,Robert Chrusciel, Zbigniew Barski, Juan López de Uralde Garmendia

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Vicky Christoforou

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Carmen Preising, Alexandra Koutoglidou, Mario Nava, Maria Martín-Prat, Giuseppe Manganaro, Jean-F. Brakeland, José M. Ramos 
Florido, Marco Gasparinetti, Keir McAndrew, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
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