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Utskottet för framställningar

PETI_OJ (2013)0220

PROTOKOLL
från sammanträdet den 20 februari 2013 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Sammanträdet öppnades onsdagen den 20 februari 2013 kl. 10.00 med utskottets ordförande, 
Erminia Mazzoni, som ordförande.

* * *

1. Godkännande av föredragningslistan och meddelanden från ordföranden
PETI_OJ(2013)217_1

Föredragningslistan godkändes i den form som framgår av detta protokoll.
Bilagan till ordförandens meddelanden hade delats ut för kommentarer med anknytning till 
återupptagandet eller avslutandet av vissa framställningar av nämnda orsaker. Iturgaiz 
invände mot återupptagandet av framställning 1266/2009.

2. Justering av protokollen

Protokollen från sammanträdena den 6 november och 3 december 2012 justerades.

3. Meddelanden från ordföranden om samordnarnas beslut

a. Undersökningsresa till Madrid – Ley de Costas

Samordnarna beslutade att be arbetsgruppen om Ley de Costas att föreslå datum för resan, 
ange konkreta mål och ge förslag på vilka personer som skulle ingå i delegationen.

b. Andra resor: Grekland och Polen

Samordnarna påmindes om att överväga vilka personer som skulle ingå i dessa delegationer 
som preliminärt planerats till slutet av maj.
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c. Det europeiska medborgarinitiativet: uppdatering

Medborgarinitiativet med nedannämnda titel hade nu samlat ihop 1 000 000 underskrifter, och 
kontrollprocessen var igång.

Titeln på initiativet är Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a 
commodity! Det sponsras av följande organisation: Europiska federationen för 
offentliganställdas förbund (Epsu).

Ledamöterna skulle informeras så snart ett officiellt meddelande mottagits i detta ärende.

d. PETI:s meddelanden inom ramen för parlamentets kommunikationsstrategi

Samordnarna tog del av handlingarna rörande utskottets kommunikationsstrategi.

Inom parlamentet är det GD COMM som går i spetsen för dess övergripande 
kommunikationsstrategi. Parlamentsutskotten har en kompletterande roll i den uppgiften, som 
innebär att varje utskott bidrar på sitt eget sätt och utifrån sina specifika ansvarsområden samt 
genom samråd med GD IPOL/EXPO:s redaktionella enhet. Tjänstemän från GD COMM är 
närvarande vid varje utskottssammanträde och samråder fortlöpande med utskottens 
sekretariat.

e. Tillkännagivanden:

 Tvivelaktiga ärenden: Sekretariatet hade inte kunnat tillhandahålla någon lista 
över tvivelaktiga ärenden från EU-medborgare de senaste två månaderna på grund 
av personalförändringar och konkurrerande prioriteringar. Det normala arbetet 
skulle återupptas så fort som möjligt.

 Översyn av långvariga pågående framställningar: Sekretariatet var i färd med att 
genomföra en översyn av statusen för pågående framställningar som hade varit 
vilande eller inaktiva under lång tid, framför allt sådana som mottagits före denna 
valperiod.

 Framställning 0901/2008 skulle diskuteras vid ett kommande sammanträde.

f. Huvudfrågor för kommande utskottssammanträden:

 20 mars: första diskussion om årsrapporten för 2012, MKB-yttrande, förslag till 
rapport om undersökningsresan till Galicien, Notre-dame des Landes-
framställningar, framställningar mot djurförsök och om spanska lån (hänskjutna 
från tidigare sammanträde), framställningar om funktionsnedsättningar, 
framställningar om ungerska pensioner.

 27 mars: Professor Seralini hade besvarat utskottets inbjudan på ämnet 
livsmedelssäkerhet och angett att han var tillgänglig för sammanträdet i maj. 
Utskottet skulle även behöva schemalägga presentationen av ombudsmannens 
årsrapport till maj och utse en föredragande i mars.
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4. Rapport om undersökningsresan till Italien (29–31 oktober 2012)

Följande yttrade sig: Ordföranden, Judith Merkies och Margrete Auken.

Delegationsmedlemmarna lyckönskade sekretariatet till undersökningsresan, som de ansåg 
var välorganiserad och framgångsrik och hjälpte medborgarna att hitta en lösning på den 
viktiga frågan om avfallshantering och förorening.

Rapporten antogs med 27 röster för, 0 röster emot och 0 nedlagda röster.
Ändringsförslagen 1, 4, 5 (första delen), 6 och 7 godkändes; ändringsförslagen 2, 3, 5 (andra 
delen) och 7 förkastades.

5. Rapport om undersökningsresan till Galicien i Spanien (11–13 februari 2013)
– preliminär muntlig rapport 

Följande yttrade sig: Ordföranden, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez 
Presedo, Ana Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann och 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

Delegationsmedlemmarna lyckönskade sekretariatet till undersökningsresan, som de ansåg 
var välorganiserad och framgångsrik och förbättrade dialogen mellan medborgarna och de 
lokala myndigheterna.

Kl. 10.40–11.10 Carlos Iturgaiz (vice ordföranden övertog ordförandeskapet)

6. Yttrande över översynen av miljökonsekvensbedömningen

(Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga 
och privat projekt) (ENVI) (COM(2012)0628 (26.10.2012)) – 2012/0297(COD)
Föredragande: Chountis (GUE)

Följande yttrade sig: Ordföranden, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, 
Stephanos Ampatzis (kommissionen), Margrete Auken, Victor Boştinaru och Peter Jahr.

Ledamöterna diskuterade betydelsen av direktiv 2011/92/EU och uttryckte sin oro över nya 
undantag.

A. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar eller andra 
mottagna handlingar bör diskuteras i utskottet

7. Framställning 0134/2012, ingiven av Anaïs Berthier och Natacha Cingotti, franska 
medborgare, för ”ClientEarth and Friends of the Earth Europe”, och undertecknad av 
ytterligare 14 personer, om tillgång till EU-handlingar och miljöinformation
(i framställarens närvaro)

Följande yttrade sig: Ordföranden, Anaïs Berthier (framställare), Jean François Brakeland 
(kommissionen), Margrete Auken, Michael Cashman och Gerald Hafner.
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Ledamöterna protesterade över bristen på insyn i förfarandet för tillgång till EU-handlingar 
och miljöinformation. 

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen; en skrivelse skulle skickas för kännedom till LIBE.

8. Framställning 0357/2012, ingiven av Yann Flory, fransk medborgare, för ”Nappe 
phréatique en danger – Destocamine”, om hot mot grundvattenreserver i Wittelsheim (Haut-
Rhin)
(i framställarens närvaro)

Följande yttrade sig: Ordföranden, Yan André och Stephan Chamik (framställare), Michèle 
Striffler, Balazc Horvath (kommissionen), Sandrine Bélier och Philippe Boulland.

Ledamöterna uttryckte djup oro över den akuta situationen och medborgarnas hälsa.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen; en skrivelse skulle skickas till de franska myndigheterna för klargörande och med 
begäran om datum för nedmonteringsarbetena.

Sammanträdet avslutades kl. 12.29 med utskottets ordförande, Erminia Mazzoni, som 
ordförande.

* * *

Sammanträdet återupptogs kl. 15.05 med Carlos Iturgaiz (vice ordförande) som ordförande.

* * *

9. Framställning 0943/2012, ingiven av Jelena Antonova, lettisk medborgare, om 
diskriminering och påstådd överträdelse av rätten till fri rörlighet i Nederländerna 

Följande yttrade sig: Ordföranden, Jelena Antonova (framställare), Ruud Skala, juridiskt 
ombud (för framställaren), Caroline Loup (kommissionen), Angelika Werthmann, Tatjana 
Zdanoka, Margrete Auken, Peter Jahr och Victor Boştinaru.

Ledamöterna protesterade mot bristen på uppföljning från kommissionens sida.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen; en skrivelse skulle skickas till de nederländska myndigheterna.

10. Framställning 0965/2011, ingiven av Tammy Nørgård, amerikansk medborgare, om 
påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna från de danska myndigheternas sida
(i framställarens närvaro)

Följande yttrade sig: Ordföranden, Tammy Nørgård (framställare), Marek Stavinoha och 
Sara Chrzanowska (kommissionen), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Krisztina Morvai 
och Victor Boştinaru.
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Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen. En fråga för muntligt besvarande skulle ställas till kommissionen och en skrivelse 
skickas till de danska myndigheterna. Skickas för kännedom till LIBE- och FEMM-utskotten. 
Ledamöterna begärde också att få anordna en arbetsdag i Köpenhamn med de danska myndigheterna.

11. Framställning 0954/2012, ingiven av Vincenzo Antonuccio, italiensk medborgare, om 
påstådd behandling i strid med de mänskliga rättigheterna från de danska myndigheternas sida
(i framställarens närvaro)

Följande yttrade sig: Ordföranden, Kenneth Knudsen (för framställaren), Patrizia De Luca 
(kommissionen) och Angelika Werthmann.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen. En fråga för muntligt besvarande skulle ställas till kommissionen och en skrivelse 
skickas till de danska myndigheterna. Skickas för kännedom till LIBE- och FEMM-utskotten. 
Ledamöterna begärde också att få anordna en arbetsdag i Köpenhamn med de danska myndigheterna.

12. Framställning 0963/2012, ingiven av Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, filippinsk 
medborgare, om hennes ohållbara situation i Danmark

Följande yttrade sig: Ordföranden, Caroline Loup (kommissionen), Margrete Auken, 
Angelika Werthmann, Victor Boştinaru och Peter Jahr.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen. En fråga för muntligt besvarande skulle ställas till kommissionen och en skrivelse 
skickas till de danska myndigheterna. Skickas för kännedom till LIBE- och FEMM-utskotten. 
Ledamöterna begärde också att få anordna en arbetsdag i Köpenhamn med de danska myndigheterna.

13. Framställning 0964/2012, ingiven av Fabrizio Infante, italiensk medborgare, om 
bristen på kontakt med sin dotter, som är bosatt i Danmark

Följande yttrade sig: Ordföranden, Kenneth Knudsen (för framställaren), Patrizia De Luca 
(kommissionen) och Angelika Werthmann.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen. En fråga för muntligt besvarande skulle ställas till kommissionen och en skrivelse 
skickas till de danska myndigheterna. Skickas för kännedom till LIBE- och FEMM-utskotten. 
Ledamöterna begärde också att få anordna en arbetsdag i Köpenhamn med de danska myndigheterna.

14. Framställning 0965/2012, ingiven av Aleksandra Kawasnicka, polsk medborgare, om 
påstått slarv inom sjukvården i samband med behandlingen av hennes dotter och hennes 
problem med barnets danska far

Följande yttrade sig: Ordföranden och Patrizia De Luca (kommissionen).

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen. En fråga för muntligt besvarande skulle ställas till kommissionen och en skrivelse 
skickas till de danska myndigheterna. Skickas för kännedom till LIBE- och FEMM-utskotten. 
Ledamöterna begärde också att få anordna en arbetsdag i Köpenhamn med de danska myndigheterna.
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Kl. 16.50 Willy Meyer (vice ordförande) övertog ordförandeskapet.

15. Framställning 0966/2012, ingiven av Kent Cooper, amerikansk medborgare, om 
påstådd diskriminering från de danska myndigheternas sida
(i närvaro av en företrädare för framställaren)

Följande yttrade sig: Ordföranden, Tammy Nørgård (för framställaren) och Caroline Loup 
(kommissionen).

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen. En fråga för muntligt besvarande skulle ställas till kommissionen och en skrivelse 
skickas till de danska myndigheterna. Skickas för kännedom till LIBE- och FEMM-utskotten. 
Ledamöterna begärde också att få anordna en arbetsdag i Köpenhamn med de danska myndigheterna.

16. Framställning 1078/2012, ingiven av Marion Weilharter, österrikisk medborgare, om 
tvisten om bortförandet av hennes barn och om Danmarks tillämpning av 
Haagöverenskommelsen
(i framställarens närvaro)

Följande yttrade sig: Ordföranden, Marion Weilharter (framställare), Markus Zalewski 
(kommissionen), Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe 
Bouilland, Margrete Auken, Peter Jahr och Victor Boştinaru.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen. En fråga för muntligt besvarande skulle ställas till kommissionen och en skrivelse 
skickas till de danska myndigheterna. Skickas för kännedom till LIBE- och FEMM-utskotten. 
Ledamöterna begärde också att få anordna en arbetsdag i Köpenhamn med de danska myndigheterna.

17. Framställning 0319/2010, ingiven av Ian Lumley, irländsk medborgare, för ”The 
National Trust for Ireland”, om påstådda överträdelser av unionslagstiftningen i samband med 
inledningen av programmet för anläggande av motorväg och fyrfältsväg

Följande yttrade sig: Ordföranden och Jean François Brakeland (kommissionen).

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen.

18. Framställning 0492/2010, ingiven av José Enrique Sanz Salvador, spansk 
medborgare, för ”Arca Ibérica”, om uttorkningen av ett våtmarksområde i Benicassim i 
Castellón
(i framställarens närvaro)

Följande yttrade sig: Ordföranden, María Francisca Conde Montesinos (framställare), Ivan 
Cherma Cortés (företrädare för Benicassims kommunfullmäktige), Daniel Fernández Gómez 
(kommissionen) och Ana Miranda.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortgå i väntan på ytterligare information från 
kommissionen, efter det att framställarna inlämnat information.
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* * *

B. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar eller andra 
mottagna handlingar bör anses färdigbehandlade

Följande framställningar skulle anses färdigbehandlade: 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 och 0833/2012.

Följande framställningar skulle flyttas från avsnitt ”B” och betraktas som pågående: 
0713/2005, 0382/2006, 0613/2012, 0939/2012 och 1243/2012.

o O o

19. Kommande sammanträde

  20 mars 2013 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bilagor:

Förteckning över framställningar som förklarats tillåtliga sedan det senaste sammanträdet 
(21–22 januari 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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