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PROTOKOL
fra mødet den 20. marts 2013 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet onsdag den 20. marts 2013 kl. 9.34 af Erminia Mazzoni (formand).

1. Vedtagelse af dagsordenen
PETI_OJ\930410

Formanden meddelte, at punkt 5 på den foreslåede dagsorden (Undersøgelsesrejse til 
Galicien) ville blive udsat til næste møde, da dokumentet endnu ikke var færdigt. Hun 
meddelte tillige en række ændringer i rækkefølgen af punkter på den foreslåede 
dagsorden.

Dagsordenen blev vedtaget i den form, der fremgår af denne protokol.

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den:

21.-22. januar 2013 PV\925007

Protokollerne blev godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte medlemmerne, at udvalgsmedlem Simon Busuttil var blevet 
valgt til det maltesiske parlament. Hun meddelte, at hun ville sende en skrivelse på 
vegne af udvalget for at takke Busuttil for det arbejde, han havde udført i Udvalget for 
Andragender, og for at ønske ham alt godt i hans nye arbejde.

Hun meddelte derpå medlemmerne, at andragere eller disses repræsentanter ville være 
til stede vedrørende følgende andragender:
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1459/2012 af Judith Klein, ungarsk statsborger, for Open Society Foundations, støttet 
af 12 foreninger, om misbrug af strukturfondene i forbindelse med handicappede i 
visse central- og østeuropæiske lande

1273/2010 af Lorenzo Torto, italiensk statsborger, om handicappedes ret til at udøve 
en erhvervsaktivitet

1342/2012 af Raphael Romi, fransk statsborger, for ACIPA & CéDpa, om den 
planlagte opførelse af en lufthavn ved Notre-Dame-des-Landes i Frankrig og den 
påståede manglende overensstemmelse med EU's miljølovgivning

1632/2012 af Alain Mustière, fransk statsborger, for ACIPRAN, og 3 000 
medunderskrivere, til støtte for den planlagte opførelse af en lufthavn ved Notre-
Dame-des-Landes i Frankrig

1645/2012 af Bruno Genty, fransk statsborger, for France Nature Environnement og 5 
andre foreninger, mod samme projekt

1256/2012 af Michele Thew, britisk statsborger, for European Coalition to End 
Animal Experiments (ECEAE) og 220 000 medunderskrivere, om standsning af 
dyreforsøg i forbindelse med testning af kosmetik

0336/2012 af C.R., dansk statsborger, om rutinemæssig halekupering af smågrise i 
Danmark

1251/2011 af Eric Catten, britisk statsborger, om problemer i forbindelse med køb af 
fast ejendom i Cypern

0474/2012 af Karoly Katus, ungarsk statsborger, for "Szolgálat és Becsület 
Érdekvédelmi Mozgalom", og 1860 medunderskrivere, om afskaffelse af 
førtidspensionsordninger i Ungarn

1261/2012 af László Kuti, ungarsk statsborger, for ”KNOE”, om afskaffelse af 
førtidspensionsordningerne i Ungarn

Bilaget til formandens notater var blevet uddelt. En anmodning fra Meyer om at holde 
andragende 1408/2010 og 1157/2010 åben var blevet modtaget. Da der ikke var blevet 
modtaget andre anmodninger eller kommentarer, blev forslagene i bilaget vedtaget og 
ville blive vedføjet protokollen.

4. Diverse sager

Intet under dette punkt.

Med deltagelse af Kommissionen

5. Undersøgelsesrejse til Galicien

Udsat til næste møde.
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6. Andragende 1160/2009 af Werner Sandig, tysk statsborger, om opførelsen af to 
vindmølleparker i den tjekkiske grænseregion Ústí nad Labem og de dermed 
forbundne skadelige miljøindvirkninger på de nærliggende tyske naturområder

Indlæg: Formanden, Ctibor Kocman (Kommissionen) og Peter Jahr

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen, især vedrørende de tjekkiske myndigheders afgørelse i forbindelse 
med tilladelsen til opførelsen af vindmølleparken og mulighederne for at anke en 
afgørelse på begge sider af grænsen.

7. Andragende 1459/2012 af Judith Klein, ungarsk statsborger, for Open Society
Foundations, støttet af 12 foreninger, om misbrug af strukturfondene i 
forbindelse med handicappede i visse central- og østeuropæiske lande

Indlæg: Formanden, Judith Klein (andrager), Michael Ralph (Kommissionen) Tatjana 
Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Jaroslav Paška og Peter Jahr.

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen, især vedrørende oplysninger om anvendelse af strukturfonde til 
overgangen fra institutionel forsorg til fællesskabsbaseret forsorg i medlemsstaterne.
Der skulle udsendes skrivelser til myndighederne i de nævnte medlemsstater.
Andragendet skulle videresendes til CONT til orientering om brug og misbrug af 
relevante strukturfonde i de EU-medlemsstater, der er nævnt i andragendet, og til 
REGI til orientering om gennemskuelighed i forbindelse med anvendelse for fonde og 
anmodning om forudgående betingelser i forbindelse med revisionen af den 
kommende forordning om strukturinstrumenter.

8. Andragende 279/2012 af I. T., ungarsk statsborger, om reformen af pensioner til 
handicappede i Ungarn

Indlæg: Formanden, Ilaria Brazzodouro (Kommissionen), Kinga Göncz, Miguel Angel 
Martínez Martínez og Zoltán Bagó

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Medlemmerne støtte forslaget fra Miguel Angel Martínez 
Martínez om at anmode Kommissionen om en vurdering af, i hvor stort omfang krisen 
rammer folk med handicap elle folk, der lever af en handicappension, ikke blot i 
Ungarn men i samtlige EU-medlemsstater. En skrivelse med en anmodning om en 
sådan undersøgelse skulle sendes til den ansvarlige kommissær.

9. Andragende 1273/2010 af Lorenzo Torto, italiensk statsborger, om 
handicappedes ret til at udøve en erhvervsaktivitet

Indlæg: Formanden, Lorenzo Torto (andrager), Ilaria Brazzodouro (Kommissionen), 
Miguel Angel Martínez Martínez og Peter Jahr

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Der skulle sendes en skrivelse til Domstolen for Den Europæiske 
Union for at spørge om, hvorfor en afgørelse i traktatbrudssagen mod Italien for ikke 
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at have fuldt ud gennemført direktiv 2000/78/EC tog så lang tid og for at anmode om 
en fremskyndelse af proceduren. Der skulle tillige sendes en skrivelse til 
Kommissionen for at spørge om, hvorfor det havde taget så lang tid, før sagen var 
blevet indbragt for Domstolen. En anden skrivelse skulle sendes til de italienske 
myndigheder, hvori man indtrængende anmodede dem om i fuldt omfang at 
gennemføre dette direktiv i deres lovgivning.

Mødet fortsatte kl. 11.32 under forsæde af Carlos José Iturgaiz Angulo (næstformand).

10. Årsrapporten for aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2012 
(forretningsordenens artikel 202, stk. 8) (2013/2013 INI 2012)

Ordfører: Edward McMillan-Scott (ALDE)

Ordføreren redegjorde for udkastet til begrundelse i udvalgets årsberetning og foreslog 
følgende tidsplan:

Behandling af udkast til betænkning: April-mødet (24.-25. april)
Frist for ændringsforslag:  2. maj 2013
Behandling af ændringsforslag: Maj-mødet (27.-28. maj)
Afstemning i udvalget: Juni-mødet (19. juni)
Afstemning på plenarmødet: September-mødeperioden

Indlæg: Formanden, ordføreren, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés Ramón og 
Elena Băsescu

Mødet fortsatte kl. 11.37 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

Mødet udsat kl. 11.41.

Kl. 11.30-12.30 – Koordinatormøde (for lukkede døre)

11. Koordinatormøde (for lukkede døre)

Kl. 15.00

Mødet genoptaget kl. 15.00 under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

12. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

1) Den Europæiske Ombudsmands pensionering

Den Europæiske Ombudsmand, Diamandouros, bekendtgjorde i sidste uge sin 
pensionering, som træder i kraft pr. 1. oktober.

Denne meddelelse betyder, at Parlamentet er nødt til at igangsætte proceduren med 
henblik på valg af hans efterfølger. Udvalget for Andragender har en ledende rolle i 
denne procedure. Et udkast til en eventuel tidsplan for valget uddeltes til 
koordinatorerne.
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Valget af en ny Ombudsmand ville betyde yderligere ekstraordinære møder i udvalget 
(datoerne skulle bekræftes) såvel som høringer åbne for alle Europa-Parlamentets 
medlemmer for at høre de kandidater, der kunne komme i betragtning.

Ombudsmanden ville deltage i udvalgets møde den 27.-28. maj for at forelægge sin 
årsberetning for 2012. Udvalgets betænkning om årsberetningen skulle udarbejdes, 
drøftes og sættes til afstemning meget hurtigt for at sikre en effektiv drøftelse på 
plenarmødet i september i Strasbourg.

Koordinatorerne enedes om, at det i overensstemmelse med pointsystemet var EFD-
Gruppens tur til at vælge en ordfører for Ombudsmandens årsberetning.

2) Undersøgelsesrejser

Den 12. marts 2013 sende formand Schulz en skrivelse til udvalget, hvori han spurgte, 
hvilke tre af de fem ledsagende medlemmer på den seneste rejse til Galicien skulle 
have deres udgifter godtgjort i henhold til artikel 23 i medlemmernes vedtægt.
Koordinatorerne vedtog, at de tre spanske medlemmer Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Willy Meyer og Ana Miranda skulle have deres udgifter godtgjort. En svarskrivelse 
med denne ordlyd ville blive sendt til formanden.

Koordinatorerne godkendte det foreslåede program for besøget i Madrid (Ley de 
Costas) og bekræftede, at Angelika Werthmann skulle være chef for delegationen.

For så vidt angik besøget i Grækenland (28.-30. maj), havde to politiske grupper indtil 
nu valgt medlemmer (PPE: Iturgaiz og Mastella; S&D: Merkies). Koordinatorerne 
vedtog, at Iturgaiz skulle være chef for denne delegation.

Koordinatorerne tog udkastet til program for besøget i Polen (29.-31. maj) til 
efterretning og bemærkede, at kun to medlemmer, Boştinaru og Taylor, indtil nu var 
registreret til besøget.

3) Offentlig høring – Indvirkning af krisen på Europas borgere (24. september)

Koordinatorerne tog udkastet til program for denne høring, som var blevet udarbejdet 
efter drøftelser med AFCO og andragerne, til efterretning. Forslaget omfattede to 
hovedtalere til at befordre drøftelsen om spørgsmålet og tre paneldiskussioner.
Koordinatorerne vedtog udkastet til program og bekræftede, at det ville være passende 
at anmode formanden Schulz om at deltage i åbningen af arrangementet.

4) Appeller vedrørende henstillinger om antagelighed

Koordinatorerne bekræftede den afgørelse, de havde truffet på februar-mødet, om at 
fastslå, at andragenderne 1013/12, 1201/12, 1209/12, 1323/12, 1368/12 og 1369/12 
vedrørende bortførelse af nyfødte børn på hospitaler i Spanien opfyldte betingelserne 
for behandling. De tog Iturgaiz' kommentar, hvorefter magistraterne i Spanien var ved 
at undersøge dette spørgsmål, til efterretning og bekræftede, at drøftelsen om 
andragenderne ville være betinget af status vedrørende de retlige undersøgelser.
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5) Opfølgning vedrørende andragende 0070/2012 af Imre Juhasz, ungarsk 
statsborger, og to medunderskrivere, om anmodning om ophævelse af det 
slovakiske nationalråds resolution 1487/2007 vedrørende Beneš-dekreternes 
uangribelighed

Koordinatorerne tog den omfattende retlige vurdering af dette andragende foretaget af 
de slovakiske myndigheder efter drøftelsen i udvalget sidste september til efterretning.
De vedtog at drøfte dette andragende og det slovakiske dokument på et senere møde 
for lukkede døre udelukkende med udvalgets medlemmer og de slovakiske 
myndigheder til stede og ingen webstreaming.

6) Besøg i Danmark

Koordinatorerne vedtog, at en delegation fra udvalget skulle rejse til Danmark med 
henblik på et besøg på én arbejdsdag så snart som muligt som en opfølgning af 
drøftelsen om børneforsorgssager på mødet i februar.

7) Rapport fra den italienske konkurrencemyndighed om markedet for 
bilforsikring

Koordinatorerne vedtog, at denne rapport skulle sættes på dagsordenen for mødet i 
april.

8) Diverse sager

Koordinatorerne tog udkastet til henstillinger i et dokument udarbejdet af 
Udvalgsformandskonferencen, som skulle videresendes til Formandskonferencen, til 
efterretning.

Koordinatorerne enedes om, at det ville være nyttigt at sende et notat til formanden for 
Udvalgsformandskonferencen for at henlede opmærksomheden på det særlige ved 
andragendeproceduren og de særlige regler vedrørende udvalgets arbejde, især for så 
vidt angik initiativbetænkninger til plenarforsamlingen (artikel 202, stk. 2) og 
undersøgelsesrejser. Andre forslag fra medlemmerne kunne indsendes skriftligt til 
formanden inden fristen fredag den 22. marts.

13. Udtalelse om revisionen af direktivet om miljøindvirkningsvurdering (ændring af 
direktiv 2011/92/EF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet) (COM(2012)628 endelig (26-10-2012) - 2012/0297(COD) -
Korr. udv.: ENVI

Ordfører: Nikolaos Chountis (GUE)

Ordføreren redegjorde for sine ændringsforslag og foreslog følgende tidsplan:

Behandling af udkast til arbejdsdokument: April-mødet (24. april)
Frist for ændringsforslag:  2. maj 2013
Behandling af ændringsforslag Maj-mødet (27.-28. maj)
Afstemning i udvalget: Juni-mødet (19. juni)
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Indlæg: Formanden, ordføreren, George Kremlis (Kommissionen), Sandrine Bélier, 
Adina-Ioana Vălean, Victor Boştinaru og Tatjana Ždanoka

14. Andragende 1342/2012 af Raphael Romi, fransk statsborger, for ACIPA & 
CéDpa, om den planlagte opførelse af en lufthavn ved Notre-Dame-des-Landes i 
Frankrig og den påståede manglende overensstemmelse med EU's 
miljølovgivning

Andragende 1632/2012 af Alain Mustière, fransk statsborger, for ACIPRAN, og 
3 000 medunderskrivere, til støtte for den planlagte opførelse af en lufthavn ved 
Notre-Dame-des-Landes i Frankrig

Andragende 1645/2012 af Bruno Genty, fransk statsborger, for France Nature 
Environnement og 5 andre foreninger, mod samme projekt

Indlæg: Formanden, Françoise Verchère (andrager), Sylvain Fresneau (andrager), 
Alain Mustière (andrager), Bruno Genty (andrager), Romain Ecorchard (andrager), 
Marie-Claude Blin (Kommissionen), Philippe Boulland, Sandrine Bélier, Yannick 
Jadot, Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Alain Cadec, José Bové, Jean-Luc 
Bennahmias, Raphael Romi (andrager) og Gilles Retière (andrager)

Afgørelse: Andragenderne skulle holdes åbne, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Der skulle sendes en skrivelse til de franske myndigheder med 
spørgsmål om, hvilke foranstaltninger de er ved at træffe for at sikre, at den relevante 
europæiske lovgivning overholdes. Andragernes gentagne anmodning om en 
undersøgelsesrejse til Notre-Dame-des-Landes-området skulle henvises til PETI-
koordinatorerne.

15. Andragende 1256/2012 af Michele Thew, britisk statsborger, for European 
Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) og 220 000 medunderskrivere, 
om standsning af dyreforsøg i forbindelse med testning af kosmetik

Indlæg: Formanden, Katherine Taylor (andragerens repræsentant), Susanne Hoeke 
(Kommissionen) og Keith Taylor

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Andragendet skulle sendes til ENVI til orientering.

Mødet fortsatte kl. 16.54 under forsæde af Angelika Werthmann.

16. Andragende 0334/2011 af C.C., britisk statsborger, om problemer i forbindelse 
med køb af fast ejendom i Cypern

Andragende 1236/2011 af Michael Rolfe, britisk statsborger, og fire 
medunderskrivere, om den cypriotiske byggelovgivning og dens påståede 
uforenelighed med EU's forbrugerbestemmelser

Andragende 1251/2011 af Eric Catten, britisk statsborger, om problemer i 
forbindelse med køb af fast ejendom i Cypern



PE508.040v01-00 8/12 PV\931487DA.doc

DA

Indlæg: Formanden, Eric Catten (andrager), Sophie Ridoux (Kommissionen) og 
Nicole Sinclaire

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger.
Der ville blive sendt en skrivelse til de cypriotiske myndigheder for at anmode dem 
om at fremsætte deres synspunkt vedrørende spørgsmålet. Medlemmerne forventede 
en fastere holdning fra Kommissionen med særlig fokus på forbrugerbeskyttelse og 
vildledende reklamepraksis.

17. Andragende 0336/2012 af C.R., dansk statsborger, om rutinemæssig 
halekupering af smågrise i Danmark

Indlæg: Formanden, Birgitte Iversen Damm from the Danish Animal Welfare Society 
(andragerens repræsentant), Denis Simonin (Kommissionen), Keith Taylor og 
Margrete Auken

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Medlemmerne forventede, at Kommissionen indtog en skrappere 
holdning over for svineavlere i EU, der ikke overholdt bestemmelserne, og foreslog, at 
Kommissionen overvejede at indlede en traktatbrudsprocedure mod medlemsstater, 
som ikke overholdt den relevante EU-lovgivning.

18. Andragende 0267/2012 af József Darányi, ungarsk statsborger, om afskaffelse af 
førtidspensionsordningerne i Ungarn

Andragende 474/2012 af Karoly Katus, ungarsk statsborger, for "Szolgálat és 
Becsület Érdekvédelmi Mozgalom", og 1860 medunderskrivere, om afskaffelse af 
førtidspensionsordninger i Ungarn

Andragende 0479/2012 af L.G.T, ungarsk statsborger, om afskaffelsen af 
førtidspensionsordninger i Ungarn

Andragende 0483/2012 af Attila Fazekas, ungarsk statsborger, om afskaffelse af 
førtidspensionsordninger i Ungarn

Andragende 0625/2012 af Csaba Nyakó, ungarsk statsborger, om afskaffelse af 
førtidspensionsordninger i Ungarn

Andragende 0762/2012 af Florian Koczka, ungarsk statsborger, om afskaffelse af 
førtidspensionsordninger i Ungarn

Andragende 1144/2012 af István Balogh (ungarsk statsborger) om afskaffelse af 
førtidspensioneringsordninger i Ungarn

Andragende 1261/2012 af László Kuti, ungarsk statsborger, for ”KNOE”, om 
afskaffelse af førtidspensionsordningerne i Ungarn

Indlæg: Formanden, László Kuti (andrager), Károly Katus (andrager), Helga 
Vogelmann (Kommissionen), Csaba Sándor Tabajdi, Victor Boştinaru. Kinga Göncz, 
Zoltán Bagó og Heinz K. Becker
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Afgørelse: Andragenderne skulle holdes åbne, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Der skulle sendes en skrivelse til den ungarske faste repræsentant 
for at anmode om en redegørelse og den officielle holdning fra den ungarske regering 
vedrørende de spørgsmål, der blev rejst i andragenderne, samt til kommissær Andor 
(DG Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Integration) for at opfordre ham til at 
fremsætte sine synspunkter. Især vedrørende de tilbagevirkende virkninger af 
foranstaltningerne, de manglende muligheder for appel eller klage, overtrædelse af 
erhvervede rettigheder og marginalisering af store grupper i samfundet.
Andragenderne skulle videresendes til EMPL til orientering.

19. Andragende 1557/2009 af Izabella Mészárosné Györvári, ungarsk statsborger, 
for "Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége" (Unionen for Beskyttelse af 
Erhvervsinteresser) om forskelsbehandling af små og mellemstore virksomheder 
i Ungarn og manglende opfyldelse af EU-standarderne

Indlæg: Formanden, Istvan Nemeth (Kommissionen) og Szabolcs Szilagyi 
(Kommissionen)

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, indtil der forelå yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Andragendet skulle sendes til EMPL til orientering.

20. Behandling af B-andragender

Andragende 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 1241/2009, 0403/2010, 
1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 1343/2011, 1396/2011, 
0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 0631/2012, 0634/2012, 
0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 0756/2012, 0796/2012, 
0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 0877/2012, 0885/2012, 
0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 1011/2012, 1048/2012, 
1064/2012 og 1172/2012 blev lukket på grundlag af Kommissionens skriftlige svar..

Følgende andragender forblev åbne på anmodning af medlemmer:
1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012

21. Tid og sted for næste møde

Onsdag den 24. april 2013 kl. 15.00-18.30
Torsdag den 25. april 2013 kl. 9.00 – 12.30

o-O-o

Mødet hævet kl. 18.36

Bilag:
Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde den 20. 
februar 2012.
Liste over andragender, der skulle tilbagetages, afsluttes eller genoptages 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/ 
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