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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_OJ(2013)0220

PROTOKOL
Møde den 20. februar 2013 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet onsdag den 20. februar 2013 kl. 10.00 under forsæde af Erminia Mazzoni 
(formand).

* * *

1. Vedtagelse af dagsorden og meddelelser fra formanden PETI_OJ(2013)217_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. Iturgaiz 
gjorde indsigelse mod genåbningen af behandlingen af andragende nr. 1266/2009.

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den:

Protokollen fra mødet den 6. november 2012 godkendtes.

3. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

a. Studiebesøg i Madrid - Ley de Costas

Koordinatorerne havde besluttet at anmode arbejdsgruppen om Ley de Costas om at foreslå 
datoer for besøget, fastlægge præcise mål og fremsætte forslag om delegationens 
sammensætning.

b. Andre besøg: Grækenland og Polen

Koordinatorerne blev mindet om, at de skulle overveje sammensætningen af disse 
delegationer, som foreløbigt var berammet til at rejse i slutningen af maj.
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c. Det Europæiske Borgerinitiativ: Ajourføring

Det europæiske borgerinitiativ med nedenstående titel havde tilsyneladende opnået 1 000 000 
underskrifter, som var ved at blive kontrolleret.

Titlen på borgerinitiativet var: Vand og kloakering er en menneskeret! Vand er et 
offentligt gode, ikke en handelsvare! Initiativet er sponsoreret af følgende organisation:
Den Europæiske Sammenslutning af Offentligt Ansattes Fagforbund (EPSU)

Medlemmerne ville blive orienteret, så snart der indgik en officiel meddelelse i denne sag.

d. Meddelelser fra PETI som led i Parlamentets samlede kommunikationspolitik

Koordinatorerne tog dokumentationen om udvalgets kommunikationsstrategi til efterretning.

I Parlamentet var der GD COMM, som stod i spidsen for institutionens samlede 
kommunikationsstrategi. Udvalgene spillede en supplerende rolle i denne strategi, hvor hvert 
udvalg bidrog på sin måde alt efter sagsområde i samarbejde med GD IPOL/EXPO's 
Redaktionsenhed. Repræsentanter fra GD COMM var til stede under hevet udvalgsmøde og 
var hele tiden i kontakt med udvalgssekretariatet.

e. Meddelelser:

 Fupandragender: Sekretariatet havde ikke været i stand til at udarbejde en liste 
over fupandragener fra EU-borgere i de seneste to måneder på grund af 
personaleændringer og andre prioriteter. Den normale service ville blive 
genoptaget snarest muligt.

 Gennemgang af gamle andragender, som stadig var under behandling:
Sekretariatet var ved at gennemgå situationen omkring andragender, som stadig 
var under behandling, men som havde været inaktive i lang tid, navnlig 
andragender, der indgik forud for indeværende valgperiode.

 Andragender 0901/2008 ville blive behandlet på et kommende møde.

f. De vigtigste punkter under de kommende udvalgsmøder:

 Den 20. marts: Indledende drøftelse om årsberetningen for 2012, Udtalelse om 
miljøvirkningsvurdering, udkast til beretning fra undersøgelsesrejsen til Galicien, 
andragender om Notre-dame des landes, andragender mod dyreforsøg, 
andragender om spanske kreditforeningslån (udsat fra det foregående møde) og 
pensioner i Ungarn.

 Den 27. maj: Professor Seralini har svaret på udvalgets indbydelse til at tale om 
fødevaresikkerhed, at han kan deltage i mødet i maj. Udvalget vil også være nødt 
til at beramme forelæggelsen af ombudsmandens beretning under mødet i maj, og 
der skal udnævnes en ordfører i marts.

4. Beretning om undersøgelsesrejse til Italien (29.-31.10.2012)

Indlæg: formanden, Judith Merkies, Margrete Auken
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Delegationens medlemmer gav udtryk for deres anerkendelse af sekretariatets indsats i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af den vellykkede undersøgelsesrejse, som havde hjulpet 
borgerne med at finde en løsning på det alvorlige problem med affaldsbortskaffelse og 
forurening.

Beretningen godkendtes 3enstemmigt med 27 stemmer for, 0 imod og 0, som hverken stemte 
for eller imod.
Ændringsforslag nr. 1, 4, 5 (første del), 6 og 7 godkendtes. Ændringsforslag 2, 3, 5 (anden 
del) og 7 forkastedes.

5. Beretning om undersøgelsesrejse til Galicien, Spanien (11.-13. februar 2013)
– foreløbig, mundtlig redegørelse

Indlæg: Formanden, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez Presedo, Ana 
Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Delegationens medlemmer gav udtryk for deres anerkendelse af sekretariatets indsats i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af den vellykkede undersøgelsesrejse, som havde forbedret 
dialogen mellem borgerne og de lokale myndigheder.

Kl. 10.40 - 11.10: Forsæde Carlos Iturgaiz, næstformand

6. Udtalelse om revisionen af direktivet om miljøvirkningsvurdering
(ændring af direktiv 2011/92/EF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet) (ENVI) (COM(2012)628 (26-10-2012) – 2012/0297(COD))
Ordfører: CHOUNTIS (GUE)

Indlæg: Formanden, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis 
(Kommissionen), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Medlemmerne gav som følge af betydningen af direktiv 2011/92/EU udtryk for bekymring 
over nye undtagelser.

A. Andragender, der behandles i udvalget på grundlag af Kommissionens skriftlige 
svar eller anden indgået dokumentation

7. Andragende 0134/2012 af Anaïs Berthier og Natacha Cingotti, franske statsborgere, for 
"ClientEarth og Friends of the Earth Europe", og 14 medunderskrivere, om indsigt i EU-
dokumenter og miljøoplysninger
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: Formanden, Anaïs Berthier (andrager), Jean François Brakeland (Kommissionen), 
Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner

Medlemmerne protesterede over den manglende åbenhed i metoden for at adgang til EU-
dokumentation og miljøoplysninger.
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Afgørelse: Behandlingen af andragender ville forsætte, indtil der var indhentet yderligere oplysninger 
fra Kommissionen, ligesom der ville blive sendt en skrivelse til LIBE-Udvalget.

8. Andragende 0357/2012 af Yann Flory, fransk statsborger, for Nappe phréatique en 
danger – Destocamine, om trusler imod grundvandsreserven i Wittelsheim (Haut Rhin)
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: Formanden, Yan André og Stephan Chamik (andragere), Michèle Striffler, Balazc 
Horvath (Kommissionen), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

Medlemmerne understregede, at sagen var presserende af hensyn til borgernes helbred.

Afgørelse: Behandlingen af andragender ville forsætte, indtil der var indhentet yderligere oplysninger 
fra Kommissionen, ligesom der ville blive sendt en skrivelse til de franske myndigheder med 
anmodning om en klarlæggelse og en tidsplan for nedrivningen.

Møde udsat kl. 11.29 under ledelse af Erminia Mazzoni, formand

* * *

Møde genåbnet kl. 15,05 under ledelse af Carlos Iturgaiz, næstformand

* * *

9. Andragende 0943/2012 af Jelena Antonova, lettisk statsborger, om forskelsbehandling 
og angivelig krænkelse af den frie bevægelighed for personer i Nederlandene

Indlæg: formanden, Jelena Antonova (andrager), Ruud Skala, Lawyer (for andrageren), 
Caroline Loup (Kommissionen), Angelika Werthmann, Tatjana Zdanoka, Margrete Auken, 
Peter Jahr, Victor Boştinaru

Medlemmerne protesterede mod den manglende opfølgning fra Kommissionens side.

Afgørelse: Behandlingen af andragender ville forsætte, indtil der var indhentet yderligere oplysninger 
fra Kommissionen, ligesom der ville blive sendt en skrivelse til de nederlandske myndigheder.

10. Andragende 0965/2011 af Tammy Nørgård, amerikansk statsborger, om de danske 
myndigheders påståede krænkelser af menneskerettighederne
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: formanden, Tammy Nørgård (andrager), Marek Stavinoha og Sara Chrzanowska 
(Kommissionen), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Krisztina Morvai, Victor Boştinaru

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende 
oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive stillet en mundtlig forespørgsel til Kommissionen og 
sendt en skrivelse til de danske myndigheder. Sendes til LIBE- og FEMM-udvalgene til orientering.
Medlemmerne blev ligeledes opfordret til at tilrettelægge en arbejdsdag med de danske myndigheder i 
København.
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11. Andragende 0954/2012 af Vincenzo Antonuccio, italiensk statsborger, om påstået 
menneskerettighedskrænkende behandling fra danske myndigheders side
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: Formanden, Kenneth Knudsen (for andrager), Patrizia De Luca (Kommissionen), 
Angelika Werthmann

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende 
oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive stillet en mundtlig forespørgsel til Kommissionen og 
sendt en skrivelse til de danske myndigheder. Sendes til LIBE- og FEMM-udvalgene til orientering.
Medlemmerne blev ligeledes opfordret til at tilrettelægge en arbejdsdag med de danske myndigheder i 
København.

12. Andragende 0963/2012 af Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, filippinsk statsborger, 
om hendes uholdbare situation i Danmark

Indlæg: Formanden, Caroline Loup (Kommissionen), Margrete Auken, Angelika Werthmann, 
Victor Boştinaru, Peter Jahr

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende 
oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive stillet en mundtlig forespørgsel til Kommissionen og 
sendt en skrivelse til de danske myndigheder. Sendes til LIBE- og FEMM-udvalgene til orientering.
Medlemmerne blev ligeledes opfordret til at tilrettelægge en arbejdsdag med de danske myndigheder i 
København.

13. Andragende 0964/2012 af Fabrizio Infante, italiensk statsborger, om manglende 
samvær med hans i Danmark bosatte datter

Indlæg: Formanden, Kenneth Knudsen (for andrager), Patrizia De Luca (Kommissionen), 
Angelika Werthmann

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende 
oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive stillet en mundtlig forespørgsel til Kommissionen og 
sendt en skrivelse til de danske myndigheder. Sendes til LIBE- og FEMM-udvalgene til orientering.
Medlemmerne blev ligeledes opfordret til at tilrettelægge en arbejdsdag med de danske myndigheder i 
København.

14. Andragende 0965/2012 af Aleksandra Kawasnicka, polsk statsborger, om påstået 
lægesjusk i forbindelse med behandlingen af hendes datter og hendes problemer med den 
danske barnefader
Indlæg: Formanden, Patrizia De Luca (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende 
oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive stillet en mundtlig forespørgsel til Kommissionen og 
sendt en skrivelse til de danske myndigheder. Sendes til LIBE- og FEMM-udvalgene til orientering.
Medlemmerne blev ligeledes opfordret til at tilrettelægge en arbejdsdag med de danske myndigheder i 
København.

Kl. 16.50: Forsæde: Willy Meyer, næstformand
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15. Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling fra de danske myndigheders side
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: Formanden, Tammy Nørgård (for andrager), Caroline Loup (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende 
oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive stillet en mundtlig forespørgsel til Kommissionen og 
sendt en skrivelse til de danske myndigheder. Sendes til LIBE- og FEMM-udvalgene til orientering.
Medlemmerne blev ligeledes opfordret til at tilrettelægge en arbejdsdag med de danske myndigheder i 
København.

16. Andragende 1078/2012 af Marion Weilharter, østrigsk statsborger, om hendes strid om 
forældremyndighed
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: formanden, Marion Weilharter (andrager), Markus Zalewski (Kommissionen), 
Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe Bouilland, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende 
oplysninger fra Kommissionen. Der ville blive stillet en mundtlig forespørgsel til Kommissionen og 
sendt en skrivelse til de danske myndigheder. Sendes til LIBE- og FEMM-udvalgene til orientering.
Medlemmerne blev ligeledes opfordret til at tilrettelægge en arbejdsdag med de danske myndigheder i 
København.

17. Andragende 0319/2010 af Ian Lumley, irsk statsborger, for The National Trust for 
Ireland, om påståede overtrædelser af den europæiske lovgivning i forbindelse med 
indledningen af det nationale irske program for bygning af motorveje og motortrafikveje

Indlæg: formanden, Jean François Brakeland (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende 
oplysninger fra Kommissionen.

18. Andragende 0492/2010 af José Enrique Sanz Salvador, spansk statsborger, for "Arca 
Ibérica" (den iberiske ark), om udtørringen af et vådområde i Benicassim, Castellón
(med deltagelse af andrageren)

Indlæg: Formanden, María Francisca Conde Montesinos (andrager), Ivan Cherma Cortés 
(Repræsentant fra Bernisasim-Rådet), Daniel Fernández Gómez (Kommissionen), Ana 
Miranda

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil man havde modtaget supplerende 
oplysninger fra Kommissionen og andrageren.

* * *
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B. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet efter Kommissionens skriftlige svar 
eller andre fremsendte dokumenter

Behandlingen af følgende andragender ville blive betragtet som afsluttet: 1297/2007, 
0972/2008, 1078/2009, 0636/2010, 1212/2010, 1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 
1328/2011, 0135/2012, 0318/2012/, 0381/2012, 0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 
0525/2012, 0730/2012, 0735/2012, 0765/2012, 0819/2012, 0833/2012

Følgende andragender ville blive flyttet fra sektion "B" og forblive åbne: 0713/2005, 
0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

o O o

19. Tid og sted for næste møde

 den 20.3.2013 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

Bilag:

Liste over andragender, som er blevet optaget til behandling siden sidste møde (den 21.-22. 
januar 2013)
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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, Philippe Boulland, Mariya Gabriel, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Ana 
Miranda, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, 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

Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Jaroslav Paška

187 (2)

Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Emine Bozkurt, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Niccolò Rinaldi

193 (3)

Michèle Striffler, Krisztina Morvai

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 
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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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Anaïs Berthier, Natacha Cingotti, Yan André Flory, Stephan Chamik, Jelena Antonova, Ilja Antonova, Ruud Skala, Tammy Noergaard, 
Kenneth Knudsen, Soad Zied, Inge Verheyen, Vincenzo Antonuccio, Kent Cooper, Marion Olivia Weilharter, Juan Luis Javier Mari, 
Maria Francisca Conde Montesions, Ivan Chermá Cortés, Elena Gurrea Serrano, Lledó Martí Urrea, Françoise Votron, Jacqueline 
Cotterill, Stela Velichi

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 (*)

Stephanos Ampatzis, Jean-François Brakeland, Balazc Horvath, Caroline Loup, Marek Stavinoha, Patrizia De Luca, Markus Zalewski, 
Daniel Fernández Gómez, Pascal Lefèvre, Anna Wlazlo, Gabrielle 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 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Virginie Remacle, Leo Cox, Anne-Michelle de Mathelin

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

David Batt

Marc Giménez Villahoz
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