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FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde

Mandag den 12. april 2021 kl. 13.45-15.45 og kl. 16.45-18.45 
samt tirsdag den 13. april 2021 kl. 9.00-12.00 og kl. 13.45-15.45

Bruxelles

Via fjernopkobling (fra mødelokale SPINELL 1G3)

Mandag den 12. april 2021 kl. 13.45-15.45

Kl. 13.45 

1. Vedtagelse af dagsorden1 OJ– PE 691.250
FdR 1228382

2. Meddelelser fra formanden

1 I overensstemmelse med udvalgets retningslinjer fra 2016 ville punkterne i afsnit B i forslaget til dagsordenen 
ikke blive behandlet på dette møde. Alle medlemmer af PETI-udvalget kunne imidlertid inden mødets afslutning 
anmode om, at behandlingen af et punkt i afsnit B skulle fortsættes. Det ville derefter automatisk blive opført på 
koordinatorernes dagsorden, så der kunne træffes afgørelse om den videre behandling på et kommende 
koordinatormøde.
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*** Første fjernafstemningsrunde *** (parallelt med udvalgsmødet)
     (ved brug af EPvote)

3. Udtalelse om styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i 
EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ 
i EU
Ordfører: KANEV  (PPE)
(2020/2133 (INI))       (til AFCO)
(frist for ændringsforslag: den 4. februar 2021/afstemning: den 
12.-13. april 2021)
Afstemning om ændringsforslag

*** Afstemning afsluttet *** kl. 15.15

PA– PE662.117
FdR 1220703

AM -PE 680.921
FDR 1224075

4. Betænkning om beskyttelse af personer med handicap gennem 
andragender: erfaringer 2020/2209(INI)
Ordfører: Alex Agius Saliba

Behandling af udkast til betænkning

    PR– PE 660.308
    FdR 121811

 

5. Udtalelse om Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020 
– COM(2020)0580-2021/2025(INI)
Ordfører: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
(frist for ændringsforslag: den 19. april 2021/afstemning: den 26.-
27. maj 2021/plenarmøde (skal bekræftes))
– Behandling af udkast til udtalelse

    PA– PE 689.805
    FdR 1227088 

Med deltagelse af Kommissionen

A. Andragender, der behandles i udvalget på grundlag af Kommissionens skriftlige 
svar eller andre modtagne dokumenter

Transport

6. Andragende nr. 0998/2020 af Maria del Rosario González, spansk 
statsborger, for Plataforma cinco puntos (Five-Point-platformen) 
om skoletransport

(med deltagelse af andrageren)

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

 

Fra kl. 16.45-18.45

Kl. 16.45
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Med deltagelse af Kommissionen

A. Andragender, der behandles i udvalget på grundlag af Kommissionens skriftlige 
svar eller andre modtagne dokumenter

Sundhed

7. Andragende nr. 1149/2020 af Kevin Reto Sequeira, luxembourgsk 
statsborger, om obligatorisk gennemsigtighed for hygiejneartikler 
til kvinder

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

Miljø

8. Andragende nr. 0929/2019 af G.R., rumænsk statsborger, om 
genanvendelse og særskilt indsamling af affald i Rumænien

   CM– PE 650.342
   FdR 1206650
   (30.03.2020)

9. Andragende nr. 0124/2020 af C.D'A., italiensk statsborger, for 
den frivillige borgerkomité mod deponeringsanlægget i det 
tidligere Viti-stenbrud samt fem miljøsammenslutninger, og ca. 
18 medunderskrivere, der protesterer mod godkendelsen af et 
deponeringsanlæg til farligt affald, herunder asbest 
(med deltagelse af andrageren)

   CM-PE: 657.118
   FDR: 1212139
   (31/08/2020)

Kl. 18.00 (for lukkede døre)

10. Koordinatormøde  

* * *

Tirsdag den 13. april 2021 kl. 9.00-12.00

Kl. 9.00

11. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser  

*** Anden fjernafstemningsrunde *** (parallelt med udvalgsmødet)
     (ved brug af EPvote)

12.  Udtalelse om styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten 
i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk 
organ i EU
Ordfører: KANEV (PPE)
(2020/2133 (INI))       (til AFCO)

PA– PE662.117
FdR 1220703

AM -PE 680.921
FDR 1224075
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(frist for ændringsforslag: den 4. februar 2021/afstemning: den 
12.-13. april 2021)
– Endelig afstemning

*** Afstemning afsluttet *** kl. 10.00

13. Drøftelse om det europæiske borgerinitiativ (ECI) "People4Soil" 
(med deltagelse af arrangøren)

Med deltagelse af Kommissionen

A. Andragender, der behandles i udvalget på grundlag af Kommissionens skriftlige 
svar eller andre modtagne dokumenter

Retfærdighed 

14. Andragende nr. 1300/2019 af Julie Grace, irsk statsborger, om 
proceduren for forvaltning af beskyttet offentliggørelse i Irland
(med deltagelse af andrageren)

   CM-
   FdR 1228337
   (1/04/2021)

Forbrugerrettigheder

15. Andragende nr. 0231/2019 af Rafael Sánchez Boyero, spansk 
statsborger, for ANVIFA, om erstatning og kompensation til ofrene 
for Forum Filatélico- og Afinsa-svindlen
(med deltagelse af andrageren)

CM–PE 643.153
FdR 1192420
(11.11.2019)
LT fra den spanske 

minister 
for 

forbrugerspørgsmål
   (14/07/2020)

16. Andragende 0928/2018 af A.K., ungarsk statsborger, og 10 000 
medunderskrivere, om påståede urimelige kontraktvilkår for lån i 
udenlandsk valuta i Ungarn
(med deltagelse af andrageren)

   CM–PE 638.666
FdR 1184064

   (21.05.2019)
   Udtalelse fra IMCO
   (07/09/2020)
   Udtalelse fra ECON
   (15/05/2019)

Andragende nr. 1187/2020 af Denes Lazar, ungarsk statsborger, for 
"Consumer Protection Association for Financial Services 
(PITEE)", om ungarske banker, der krænker 
forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med lån i 
udenlandsk valuta
(med deltagelse af andrageren)

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger
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Fra kl. 13.45-15.45

17. Fremlæggelse af undersøgelsen om "End the cage age: 
Looking for alternatives – Overview of alternatives to cage 
housing and the impact on animal welfare and other aspects of 
sustainability",  
som er bestilt af Temaafdeling C for Udvalget for Andragender

af professor T. Bas Rodenburg, professor i dyrevelfærd, og Maite van Gerwen, 
projektleder, Utrecht Universitet

UNDERSØGELSE

18. Fremlæggelse af Revisionsrettens analyse nr. 1/2021 "EU’s første 
bidrag til den folkesundhedsmæssige reaktion på covid-19" ved 
medlem af Revisionsretten, Joëlle Elvinger

Beskæftigelse

19. Andragende nr. 0973/2020 af Manuel Galisteo Torres, spansk 
statsborger, om lønforskellen mellem fængselspersonale, der 
arbejder i den selvstyrende region Catalonien, og dem, der arbejder 
andre steder i Spanien
(med deltagelse af andrageren)

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

20. Diverse sager

21. Tid og sted for næste møde

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 9.00-12.00, kl. 13.45-15.45 og kl. 16.45-18.45 
Torsdag den 27. maj 2021 kl. 9.00-11.00, kl. 11.30-12.30 og kl. 13.45-15.45

* * *

B. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet i lyset af Kommissionens skriftlige 
svar eller andre modtagne dokumenter

22. Andragende nr. 0476/2019 af Holger Lüers, tysk statsborger, 
om fortabelse af efterladtepension i tilfælde af nyt ægteskab

   CM-PE 647.023 
   FdR 1198103

23. Andragende nr. 0542/2020 af M.M.U.B., spansk statsborger, om 
påstået overtrædelse af EU-lovgivningen om beskyttelse af 
personer, der er omfattet af EU's direktiv om forebyggelse af 
hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

   CM-PE 657.356
   FdR 1213254
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24. Andragende nr. 0787/2020 af I.C., tysk statsborger, om en 
opladningsinfrastruktur for elbiler i hele EU

   CM-PE 689.733
   FdR 1226515

25. Andragende nr. 0829/2020 af Michal Cisowski, polsk 
statsborger, om et europæisk telekommunikationsområde

   CM-PE 689.735 
   FdR 1226517

26. Andragende nr. 0851/2020 af Antonio Visicchio, italiensk 
statsborger, om en anmodning om ophævelse af betragtning 8 
og 11 samt sidste afsnit af artikel 5 i direktiv 98/5/EF

   CM-PE 689.737
   FdR 1226520

27. Andragende nr. 1121/2020 af Juan Jesús González Afonso, 
spansk statsborger, om støjforurening i skolerne og dens 
indvirkning på læreres og elevers sundhed

   CM-PE 689.750
   FdR 1226533

o O o


