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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2012)210_1

PROTOKOL
Møde den 19. september 2012 kl. 15.00-18.00

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

Mødet åbnet onsdag den 19. september 2012 kl. 15.05 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ (2012(210_1)v1

Formanden meddelte, at der ville blive stemt om Mazzonis betænkning og Salavrakos' 
udtalelse, og at afstemningslisterne var blevet rundsendt.

Formanden henledte medlemmernes opmærksomhed på de vigtige punkter på 
dagsordenen og tilstedeværelsen af andragere til punkt 8, 10, 11, 15, 16, 17 og 18.

Angelika Werthmann meddelte, at hun ønskede at fremsætte en bemærkning il 
forretningsordenen vedrørende Ley de Costas i slutningen af mødet.

Dagsordenen vedtoges.

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne: PETI_PV(2012)0619

Protokollen fra mødet den 19. juni 2012 godkendtes.

3. Meddelelser fra formanden 

Bilaget til formandens bemærkning var blevet omdelt med henblik på kommentarer 
vedrørende genoptagelse eller afslutning af visse andragender af de nævnte grunde. 
Andragende 1065/2010 og 1120/2010 blev trukket tilbage fra listen. Ingen andre 
bemærkninger blev fremsat vedrørende disse henstillinger, de betragtedes som 
godkendt.

Formanden meddelte, at Karen Lone Chioti, som havde arbejdet i udvalgets sekretariat 
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i over 25 år, gik på pension ved månedens udgang. Hun roste Chiotis usædvanlige 
sprogkundskaber og dygtige arbejde i sekretariatet og takkede hende på Parlamentets 
vegne og ønskede hende et lykkeligt otium. Medlemmerne tilsluttede sig hendes 
bemærkninger med bifald. 

4. Diverse sager

Intet under dette punkt.

5. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2011
(2012/2049(INI)) Ordfører: MAZZONI (PPE)
- Behandling af ændringsforslag
- Vedtagelse af udkast til betænkning

Indlæg: formanden, Margrete Auken (mundtligt ændringsforslag)

Ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 9 vedtoges, ændringsforslag 6 vedtoges med et 
mundtligt ændringsforslag.
Betænkningen vedtoges (for: 19, imod: 0, hverken/eller: 1).

6. Udtalelse om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 
– alle sektioner – Ombudsmanden (2012/2092((BUD)) Ordfører: SALAVRAKOS 
(EFD)
- Behandling af ændringsforslag
- Vedtagelse af udkast til udtalelse

Indlæg: Formanden

Ændringsforslag 1 forkastedes, ændringsforslag 2 vedtoges.
Udtalelsen vedtoges (for: 19, imod: 0, hverken/eller: 1).

7. Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands særberetning vedrørende hans 
undersøgelse af klage 2591/2010/GG mod Europa-Kommissionen (vedrørende 
udvidelsen af Wiens lufthavn)
Ordfører: AUKEN  (Verts/ALE)
( behandling: 6.11.2012)
- Indledende drøftelse

Indlæg: formanden, Margrete Auken (ordfører), Victor Boştinaru, Peter Jahr, Angelika 
Werthmann, Chrysoula Paliadeli og Jean-François Brakeland (Kommissionens 
repræsentant) 

Udvalget understregede, at det var vigtigt at udarbejde en udtalelse om Kommissionens 
forslag om et revideret direktiv om miljøindvirkningsevaluering. Repræsentanterne for 
de østrigske myndigheder ville blive indbudt til mødet i november, når betænkningen 
var sat på dagsordenen til vedtagelse.

8. Andragende 0757/2010 af Hartmut Tanneberger, tysk statsborger, og ca. 11 000 
medunderskrivere, om luftforureningen i området Erzgebirge, der danner grænse 
mellem Tyskland og Tjekkiet
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Indlæg: formanden, Hartmut Tanneberger, Johanna Kirschen (andragere), Jean-
François Brakeland (Kommissionens repræsentant), Peter Jahr, Holger Krahmer. 

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben. Kommissionen blev 
opfordret til at skaffe konkrete oplysninger med en tidsplan, som viste reelle og 
målelige fremskridt. En skrivelse ville blive sendt til de tjekkiske myndigheder.

9. Andragende 1266/2011 af Pedro Pozas Terrados, spansk statsborger, for Proyecto 
Gran Simio (GAP/PGS-España), om flytning af en spækhugger til en zoologisk 
have i Spanien i strid med EU's direktiv om zoologiske haver
og
Andragende 1392/2011 af Sigrid Lüber, schweizisk statsborger, for "Ocean Care", 
og 60.588 medunderskrivere, om hold af hvaler og delfiner i fangenskab og den 
dermed forbundne misligholdelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/22/EF 
om hold af vilde dyr i zoologiske haver
og
Andragende 0394/2010 af Rubén Pérez Sueiras, spansk statsborger, om den 
manglende overholdelse af EU-lovgivningen med hensyn til den zoologiske have i 
Outeiro de Rey, Lugo

Indlæg: formanden, Michael O'Brian (Kommissionens repræsentant), Pilar Ayuso, 
Margrete Auken, Gabriel Mato Adrover og Miguel Angel Martínez Martínez.

Afgørelse:  Behandlingen af andragende 1266/2011 ville blive afsluttet, andragende 
1392/2011 og 0394/2010 ville forblive åben, mens man ventede på yderligere 
oplysninger fra Kommissionen.

Mødet fortsatte under forsæde af Carlos José Iturgaiz Angulo fra kl. 16.50.

10. 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 udvindelse af tørv

Indlæg: formanden, Andrew Jackson (andrager), Connor O'Raghallaigh (de irske 
myndigheders repræsentant), Jean-François Brakeland (Kommissionens repræsentant), 
Marian Harkin, Margrete Auken og Nessa Childers

Den irske regering havde for nylig vedtaget nye foranstaltninger vedrørende 
kompensation til traditionelle små landbrugsbedrifter kombineret med sanktioner for 
manglende overholdelse, især til industriforetagender.

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen vedrørende gennemførelsen af regeringens 
foranstaltninger. Udvalget ville overveje at medtage dette andragende i programmet for 
et eventuelt informationsbesøg i Irland.

11. Andragende 0453/2007 af Stefcho Minchev, bulgarsk statsborger, og 18 
medunderskrivere, om Bulgariens angivelige forsømmelighed med hensyn til at 
afdække årsagerne til tabet af et skib i Sortehavet og til redningsaktionen
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og Andragende 1093/2011 af Stefcho Minchev (bulgarsk statsborger) om de 
bulgarske myndigheders afvisning af at foretage en ordentlig undersøgelse af 
skibet Heras forlis i Sortehavet i februar 2004 

Indlæg: formanden, Stefcho Minchev (andrager), Giovanni Mendola (Kommissionens 
repræsentant).

Afgørelse:  På baggrund af det skriftlige svar fra de bulgarske myndigheder og efter 
høringen af andrageren mente medlemmerne, at Udvalget havde opnået så meget som 
muligt på dets myndigheders vilkår, og andragendet afsluttedes.

12. Koordinatorernes møde kl. 17.30-18.30 (for lukkede døre)

Mødet genoptaget d. 20. september kl. 9.10 af Erminia Mazzoni (formand).

13. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

1) Informationsbesøg i Polen og Italien fastsat til den 29.-31. oktober 2012.
Koordinatorerne tog udkast til programmer til efterretning. Den juridiske tjeneste ville 
blive konsulteret for at klarlægge reglerne vedrørende udvælgelseskriterier for 
medlemmer til at lede delegationer.

2) Informationsbesøg 2013
I overensstemmelse med kravet om, at udvalgene forelægger en foreløbig plan for 
delegationsbesøg i 2013 for Præsidiet senest midt i oktober, enedes koordinatorerne 
om at forelægge følgende foreløbige destinationer under forbehold af eventuelle 
senere forslag vedtaget af koordinatorerne:
- Spanien – Galicien

- Frankrig Fuentarrabia
- Irland 

- Grækenland
For så vidt angik offentlige høringer ville PETI sammen med Europa-Kommissionen 
og LIBE-Udvalget arrangere en offentlig høring den 19. februar 2013 om EU-
borgerskab.

3) Udvalgets workshop om skifergasandragender – 9. oktober
Programmet for workshoppen arrangeret sammen med Temaafdelingen og i 
samarbejde med de politiske grupper godkendtes. Yderligere eksperter foresloges, hvis 
medtagelse i programmet ville ske ved skriftlig høring blandt koordinatorerne. 
Parlamentets ordførere fra ENVI og ITRE, andragere, andre eksperter og 
repræsentanter for erhvervslivet ville blive indbudt til at deltage i debatten såvel som 
repræsentanter fra Kommissionens GD ENV, GD Energi.
4) Henstillinger om andragender draget i tvivl af medlemmerne.

Drøftelsen udsattes til næste møde.

5) Forslag fremsat af PPE-Gruppen vedrørende
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Regler om udvalgsdelegationer

Gennemførelse af artikel 202 om korte beslutninger
Drøftelsen udsattes til næste møde.

6) Datoer for udvalgsmøderne i 2013
Listen over datoer for næste års møder godkendtes.

7) Foreløbigt udkast til dagsorden for mødet den 8.-9. oktober
Godkendelsen skulle ske ved skriftlig procedure.

8) Liste over tvivlsomme andragender modtaget siden juli
Den uddelte liste godkendtes og ville blive uddelt til medlemmerne til godkendelse 
senest tirsdag den 25. september.

9) Diverse sager, punkter til orientering
Medlemmerne tog de uddelte oplysninger til efterretning.

14. Andragende 0693/2011 af Alberto Scoccianti, italiensk statsborger, om forsinket 
betaling til virksomheder inden for sundhedssektoren i Italien
og
Andragende 0703/2011 af Alberto Crisafi, italiensk statsborger, for "BSN 
Medical", om forsinkede betalinger til virksomheder inden for sundhedssektoren i 
Italien
og
Andragende 0704/2011 af Alessandro Pater, italiensk statsborger, for "Medical 
System", om forsinkede betalinger til virksomheder inden for sundhedssektoren i 
Italien

Indlæg: formanden, Idaira Robayna Alfonso (Kommissionens repræsentant) og Peter 
Jahr.

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville blive afsluttet, men Kommissionen 
anmodes om at overvåge gennemførelsen og anvendelsen af den nye lovgivning med 
omhu og rapportere tilbage til Udvalget.

15. Andragende 133/2012 af Andrews Duff, MEP (britisk statsborger) for Den 
Europæiske Sammenslutning af Føderalister med opfordring til Europa-
Parlamentet til i overensstemmelse med TEUF artikel 48, stk. 2, at tage initiativ til 
skabelsen af en skatteunion

Indlæg: formanden, Andrew Duff (andrager), Stephanie Riso (Kommissionens 
repræsentant) Jo Leinen, Roger Helmer, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Nikolaos 
Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr og Lena Kolarska-Bobińska.

Formålet med dette andragende var at forberede en struktureret debat om løsninger på 
den aktuelle finans- og gældskrise. I mellemtiden havde formændene for Rådet og 
Kommissionen fremsat en række forslag om en bank- og finansunion, herunder behovet 
for en traktatændring, som afspejlede andragendets ånd. Andragerne opfordrede 
Parlamentet til at bruge sine rettigheder i henhold til Lissabontraktaten ved at give en 
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platform til en debat med borgerne med henblik på at udarbejde de hjørnesten, der 
kunne danne grundlag for en fremtidig aftale.

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet skulle forblive åben. Udvalget for 
Andragender – i samarbejde med Udvalget om Konstitutionelle Anliggender – ville 
overveje at arrangere en stor offentlig høring med inddragelse af civilsamfundet, 
ikkestatslige organisationer og andragere i løbet af 2013 (Borgernes Europaår) for at 
finde frem til vigtige elementer med henblik på en konvention, der kunne indkaldes til 
under det nye Parlament i 2015.

Mødet fortsat under forsæde af Chrysoula Paliadeli fra kl. 10.05.

16. Andragende 745/2012 af Mauro Sbroggio, italiensk statsborger, om overtrædelser 
af EU-lovgivningen inden for området konkurrence og investeringer i Bulgarien

Indlæg: formanden, Mauro Sbroggio (andrager), Daniel Kramer (Kommissionens 
repræsentant), Amalia Sartori, Mario Mauro, Victor Boştinaru, Peter Jahr og Nikolaos 
Salavrakos.

Det centrale spørgsmål i andragendet var manglen på retssikkerhed i Bulgarien; 
adskillelige afgørelser fra de civile domstole og selv højesteret var ikke blevet 
håndhævet.

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet skulle forblive åben. Kommissionen 
opfordredes til at træffe foranstaltninger hurtigst muligt. Der ville blive sendt en 
skrivelse til de bulgarske myndigheder med anmodning om en redegørelse.  

Mødet fortsat under forsæde af Erminia Mazzoni fra kl. 10.40.

17. Andragende 0070/2012 af Imre Juhasz, ungarsk statsborger, og 1 
medunderskriver, om anmodning om ophævelse af det slovakiske nationalråds 
resolution 1487/2007 vedrørende Benes-dekreternes uangribelighed

Indlæg: formanden, Imre Juhász, Alida Annámaria Hahn-Seidl (andragere), Vincent 
Depaigne (Kommissionens repræsentant), Zoltán Bagó, Victor Boştinaru, Csaba Sándor 
Tabajdi, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Krisztina Morvai, Tatjana Ždanoka og Gerald 
Häfner.

Drøftelsen understregede den omstændighed, at den slovakiske regering genbekræftede 
Benes-dekreterne i 2007. 

Formanden tog til efterretning, at de slovakiske MEP'er ikke var til stede ved 
drøftelsen.

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet skulle forblive åben. Der ville blive sendt en 
skrivelse til de slovakiske myndigheder med anmodning om en redegørelse. 

18. Andragende 1314/2011 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om Det 
Forenede Kongeriges nægtelse af adgang til domstolsprøvning



PV\913696DA.doc 7/11 PE496.515v01-00

DA

Indlæg: formanden, Jean-Marie Taga Fosso (andrager), Carlo Zadra (Kommissionens 
repræsentant), Peter Jahr og Victor Boştinaru.

Afgørelse:  Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive sendt en skrivelse til 
kommissær Reding med anmodning om en ny behandling af denne individuelle sag.

19. Angelika Werthmann fremsatte en bemærkning til forretningsordenen, idet hun bad 
Kommissionen om oplysninger vedrørende en information modtaget fra andragere om 
en påstået opførelse på Tenerife af nye bygninger i et område, hvor tidligere bygninger 
var blevet nedrevet på grund af krænkelse af et kystområde. 

20. Behandling af B-andragender

Andragende 0142/2006, 0148/2009, 0334/2009, 1821/2009, 1073/2010, 0021/2011, 
0049/2011, 0112/2011, 0324/2011, 0695/2011, 0889/2011, 1077/2011, 1115/2011, 
1133/2011, 1172/2011, 1174/2011, 1194/2011, 1231/2011, 1232/2011, 1249/2011, 
1253/2011, 1282/2011, 1317/2011, 1330/2011, 1344/2011, 0002/2012, 0043/2012, 
0071/2012, 0084/2012, 0415/2012 blev afsluttet på grundlag af Kommissionens 
skriftlige svar eller udtalelser fra andre udvalg.

Andragende 0397/2007, 0542/2007, 0617/2007, 1058/2007, 1345/2010, 1357/2010, 
0198/2011, 759/2011, 1097/2011, 1240/2011, 1260/2011, 1279/2011 og 1322/2011 
ville blive flyttet fra sektion B og drøftet som "A"-punkter på et senere møde.

21. Tid og sted for næste møde

Den 8. oktober kl. 15.00-18.30 og 9. oktober kl. 9.00-12.30

Mødet hævet kl. 12.35.

Bilag:

Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde den 
12.july 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 (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Chrysoula Paliadeli (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Elena Băsescu (1,2)

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

Sonia Alfano (1), Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2), Nikolaos Chountis (1), 
Ágnes Hankiss (1,2), Roger Helmer (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith 
A. Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1,2), Csaba Sándor Tabajdi (2), Adina-Ioana Vălean (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer 
Wieland (1), Tatjana Ždanoka (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

Zoltán Bagó (2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (1), Gerald Häfner (2), Marian Harkin (1), Phil Prendergast (1), Keith Taylor 
(1,2), Angelika Werthmann (1,2)

187 (2)

Elisabeth Köstinger (1)

193 (3)

Pilar Ayuso (1), Nessa Childers (1), Andrew Duff (2), Holger Krahmer (1), Jo Leinen (2), Gabriel Mato Adrover (1,2), Mario Mauro 
((2), Krisztina Morvai (2), Amalia Sartori (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) 19.9.2012
(2) 20.9.2012
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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

Pauline Gessant, Alida Annamária Hahn-Seidl, Andrew Jackson, Imre Juhász, Johanna Kirschen, Stefcho Hristov Minchev, Mauro 
Sbroggiò, Fosso Jean-Marie Taga, Hartmut Tanneberger

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-François Brakeland, Michaël O'Briain, Vincent Depaigne, William Floyd, Daniel Kramer, Gabriele Kremer, Giovanni Mendola, 
Hélène Perier, Stephanie Riso, Idaira Robayna Alfonso, Jorge Savio, Anna Wlazlo, Carlo Zadra

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 
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