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Europa-Parlamentet
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Udvalget for Andragender

PETI_PV(2019)291_1

PROTOKOL
Mødet onsdag den 4. september 2019, kl. 9.00-12.30 og kl. 14.30-17.30,

og den 5. september 2019, kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet onsdag den 4. september 2019 kl. 9.05 under forsæde af Dolors Montserrat 
(formand).

1. Koordinatormøde kl. 9.00-10.30 (for lukkede døre

Mødet udsat kl. 9.58.

***

Mødet genoptaget kl. 10.34 af Dolors Montserrat, formand.

2. Vedtagelse af forslag til dagsorden
OJ– PE 639.964

Dagsordenen vedtoges i den form, der fremgår af denne protokol.

3. Godkendelse af protokollen fra mødet den:
• 10. juli 2019  PV– PE 639.745

Protokollen godkendtes. 

4. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at PETI-koordinatorerne på deres møde den 10. juli 2019:

• vedtog forslag til dagsorden den 4.-5. september 2019
• besluttede, at PETI skulle afholde en høring om FATCA med deltagelse af andragere, 
medlemsstater, en amerikansk repræsentant og i samarbejde med LIBE og ECON, hvis disse 
udvalg ønskede det
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• tildelte rapporten om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2018 til PPE, dvs. til 
Peter Jahr
• besluttede at oprette PETI-netværket og opfordre alle andre udvalg til at deltage ved at 
udpege mindst ét medlem til dette netværk, helst ikke et medlem af PETI.

Med deltagelse af Kommissionen

5. Redegørelse ved Europa-Kommissionen om samarbejdet med Udvalget for 
Andragender

Indlæg: Enrico Forti, (Kommissionen, generalsekretær, direktør), Margrete Auken, Peter Jahr, 
Jude Kirton-Darling, Tatjana Ždanoka.

6. Redegørelse ved Den Juridiske Tjeneste om samarbejdet med Udvalget for 
Andragender

Indlæg: María José Martinez Iglesias (Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, direktør), 
Radan Kanev.

7. Redegørelse ved Temaafdeling C om samarbejdet med Udvalget for Andragender

Indlæg: Miguel Tell (GD IPOL, Temaafdeling C, kontorchef).

8. Forelæggelse af Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2018 ved Emily 
O'Reilly, Den Europæiske Ombudsmand

Indlæg: Emily O'Reilly (Den Europæiske Ombudsmand), Margrete Auken, Peter Jahr, 
Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne.

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

Miljø - forskning og innovation

9. Andragende 0596/2018 af M.A.R.A., spansk statsborger, for "Asociación Española de 
Protección Civil para el Clima Espaal y el EMP" (AEPCCE), om fastlæggelsen af en 
EU-strategi for rumvejr og elektromagnetiske impulser (EMP)

Indlæg: Miguel Ángel Rodríguez Arias (andrager), Sabine Lecrenier (Kommissionen, GD 
GROW), Agnès Evren.

Afgørelse: behandlingen fortsættes, og Kommissionen anmodes om at holde udvalget 
underrettet, når den nye rumforordning vedtages, for at kontrollere om EU's strategi på dette 
område er egnet til formålet.

Mødet udsat kl. 12.24.
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* * *

Mødet genoptaget kl. 14.35 af Dolors Montserrat, formand.

10. Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser 

1) Godkendelse af udkastet til dagsorden til mødet den 2.-3. oktober 2019

2) Anmodning om dagordener for oktober og senere

Alle anmodninger vedrørende dagsordenen for mødet den 2.-3. oktober blev taget i 
betragtning.

Et særligt punkt om andragender vedrørende borgernes rettigheder i forbindelse med brexit 
vil blive føjet til dagsordenen for oktober, og udvalget vil indbyde styringsgruppen for brexit 
til at deltage i debatten.

Andragende nr. 0204/2019 om en anmodning om finansiering af biomedicinsk forskning i 
myalgisk encephalomyelitis medtages i dagsordenen for oktober.

Andragende 0059/2017 om wolframminen i Lousame i Galicien vil blive optaget på 
dagsordenen for oktober.

Andragende nr. 0801/2016, 0627/2018, 0923/2018, 0925/2018 og 0926/2018 om brexit-
relaterede spørgsmål vil blive føjet til dagsordenen for oktober i forbindelse med brexit.

Andragende 1211/2017 om manglende overholdelse af EU-lovgivningen om udstedelse af det 
personlige identifikationsnummer til EU-borgere og deres familier og andragende 0927/2018 
om gennemførelsen af direktiv 2004/38/EF i Belgien (systematisk kontrol af opholdsret) vil 
blive tilføjet som et særskilt punkt i dagsordenen for oktober.

Hasteprocedure

Andragende 0560/2019 om brændstofafgift i luftfartssektoren og andragende 0826/2019 om 
brexit og den fortsatte beskyttelse af migranters grundlæggende rettigheder vil blive omfattet 
af hasteproceduren. 

Andragende om brexit, som er indgivet af A.B., vil være omfattet af hasteproceduren. 
Afgørelse om opfølgning vil blive truffet ved skriftlig procedure.

3) Valg af ordfører

3.1 Udnævnelse af medlemmer af organisationer til gennemførelse af FN's konvention om
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Rettigheder for personer med handicap og netværk for personer med handicap

Fristen for gruppernes præsentation af kandidaterne blev fastsat til onsdag

11. september (arbejdstids ophør)

3.2 Udnævnelse af medlemmer til kønsmainstreamingsnetværket

Fristen for gruppernes præsentation af kandidaterne blev fastsat til onsdag

11. september (arbejdstids ophør).

4) Program for høringer i anden halvdel af 2019

 Koordinatorerne nåede til enighed om det foreløbige program for høringen om den 
udenlandske tilsynsmyndighed. ECON skulle indbydes til at deltage.

 Koordinatorerne besluttede, at PETI skulle afholde en høring om ulvebefolkningen. 
4 eksperter med ret til godtgørelse skulle indbydes, og høringen ville finde sted i 
samarbejde med AGRI og ENVI.

5) Program for høringer i første halvdel af 2020

Koordinatorerne blev opfordret til at sende deres forslag til sekretariatet senest den 
24. september med henblik på vedtagelse af programmet for høringer på koordinatormødet 
den 2. oktober. 

6) Program for rejseaktiviteter i første halvdel af 2020

Koordinatorerne blev opfordret til at sende deres forslag til sekretariatet senest den 
24. september med henblik på vedtagelse af programmet for rejseaktiviteter på 
koordinatormødet den 2. oktober. 

7) Indsigelser mod henstillinger

De anfægtede henstillinger godkendtes i den af formanden foreslåede form for andragende 
nr. 0001/2019, 0213/2019 and 0241/2019.

Andragende 0009/2019 og 0011/2019 blev vedtaget i den af S & D foreslåede form.

Andragende 0058/2019 blev vedtaget i den af PPE foreslåede form.

8) Anmodninger vedrørende B-sager

Andragende nr. 0179/2018 om at redde ulve i Tyskland vil blive holdt åben med henblik på 
PETI's høring i december om dette spørgsmål.

Andragende 1004/2014 om påstået omgåelse af direktivet om vurdering af virkningerne på 
miljøet og andragende 0641/2018 om miljøvirkningerne af en ny motorvej i Alsace (Frankrig) 
vil forblive åben og afvente Kommissionens vurdering af de yderligere oplysninger, som 
andrageren har fremsendt.

Andragende 0138/2018 om forurening med tungmetaller og asbest på et industrianlæg, der er 
øremærket til dekontaminering, vil blive holdt åbent, og andrageren gives 2 måneder til at 
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komme med en reaktion på Kommissionens svar.

Andragende 2201/2014 om jagt på vilde fugle i Andalusien, andragende 0626/2017 om ikke-
anvendelse af EU's vandrammedirektiv og anden EU-lovgivning, andragende nr. 0901/2017 
om den negative virkning af import af genetisk modificeret soja til EU, andragende nr. 
0231/2018 om regeringens misbrug af midlertidige kontrakter, andragende nr. 0251/2018 om 
forskelsbehandling af indvandrere i forbindelse med anerkendelse af kvalifikationer og 
beskæftigelse i Spanien, andragende 0259/2018 om den danske lov om beslaglæggelse af 
asylansøgeres aktiver, andragende 0278/2018 om køreprøver, andragende 0352/2018 om 
beskyttelse af bæveren i Spanien og andragende 474/2018 om anlæggelse af "bancal" -
motorvejen i Murcia vil blive afsluttet i overensstemmelse med PETI's retningslinjer.

9) PETI-udvalgets forskningsprogram 2019-2020

Koordinatorerne blev opfordret til at fremlægge forskningsforslag inden den 24. september 
kl. 12.00, så de indsendte forslag kunne drøftes på koordinatormødet i oktober. 

10) Sager til orientering

Koordinatorerne noterede sig dokumenterne til orientering.

Følgende lister over dokumenter blev omdelt til orientering:

a) En liste over registrerede andragender, som af GD Ledelsestjenesterne betragtes som 
potentielt i strid med bestemmelserne i artikel 227 i TEUF, var blevet sendt til alle medlemmer 
den 16. juli 2019.

Liste 3 vedrørende andragender fra 0297-19 to 0591-19

1. Sager, der tilsyneladende ikke henhører under EU's virksomhedsområde.
0303-19, 0306-19, 0307-19, 0324-19, 0337-19, 0339-19, 0350-19, 0356-19, 0374-19, 
0376-19, 0379-19, 0385-19, 0386-19, 0389-19, 0390-19, 0391-19, 0393-19, 0396-19, 
0398-19, 0400-19, 0412-19, 0421-19, 0422-19, 0425-19, 0429-19, 0437-19, 0439-19, 
0440-19, 0441-19, 0442-19, 0443-19, 0445-19, 0458-19, 0459-19, 0466-19, 0471-19, 
0475-19, 0481-19, 0487-19, 0489-19, 0491-19, 0492-19, 0504-19, 0508-19, 0510-19, 
0514-19, 0518-19, 0521-19, 0557-19, 0559-19, 0561-19, 0575-19, 0576-19, 0578-19, 
0580-19.

2. Der mangler væsentlige elementer, som kan gøre det muligt at fastlægge en forbindelse 
til EU’s virksomhedsområde.

0380-19, 0499-19, 0520-19
3. Indholdet er usammenhængende, og forbindelsen til Unionens virksomhedsområde er 
uklar.

0341-19, 0353-19, 0388-19, 0408-19, 0416-19, 0450-19, 0507-19, 0533-19, 0570-19, 
0577-19.

b) Tilbagetrukne andragender
 0243-19, 0289-19, 0424-19, 0635-19, 0640-19, 0677-19.
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c) Svar fra det spanske justitsministerium, andragende 0199-15

d) ENVI's svar på andragende nr. 0663-18, 0844-18, 1104-18.

Sundhed

11. Andragende 0494/2017 af Alessia Margheritini, italiensk statsborger, mod en 
national lovgivning, der gør vacciner for skoleelever obligatoriske
Andragende 0495/2017 af Elena Manzoni Di Chiosca, italiensk statsborger, mod en 
national lovgivning, der gør vacciner for skoleelever obligatoriske
Andragende 0496/2017 af Remo Pulcini, italiensk statsborger, om EU-lovgivningens 
uforenelighed med den italienske lovgivning om obligatoriske vacciner
Andragende 0558/2017 af A. B. italiensk statsborger, om lovpligtig vaccination i Italien
Andragende 0057/2018 af R.I., italiensk statsborger, og ca. 100 medunderskrivere, om 
lovpligtig vaccination i Italien, og
Andragende 0250/2019 af Renato Lelli, italiensk statsborger, på vegne af foreningen 
"Forældre for lige beføjelser", om indsigelse mod obligatorisk vaccination uden 
forudgående sikkerhedstest

Indlæg: R. I(andrager 0057/2018), Martine Ingvorsen (Kommissionen, GD SANTE), Jude 
Kirton-Darling, Peter Jahr. 

Afgørelse: fremsendes til orientering til ENVI, og behandlingen afsluttes. 

Miljø

12. Andragende 0225/2018 af B. M., polsk statsborger, med 2 medunderskrivere, på vegne 
af sammenslutningen Prawobrzeża, om opførelsen af en containerterminal i et 
Natura 2000-område i Świnoujście, Polen
 
Indlæg: Przemysław Oginski (Kommissionen, DG ENV), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr. 

Afgørelse: behandlingen fortsættes, der skrives et brev til den polske faste repræsentation, 
hvori der oplyses om de spørgsmål, der blev behandlet i andragendet, og at medlemmerne af 
Udvalget for Andragender gav udtryk for bekymring over risikoen ved denne type projekt for 
miljøet, og Europa-Kommissionen anmodes om ajourførte oplysninger.

Miljø - plast

13. Andragende 2553/2014 af Ludwig Bühlmeier, tysk statsborger, om mikroplastik og 
nanopartikler
Andragende 0663/2015 af Oliver Steiner, tysk statsborger, om en procedure for 
etablering af et rensningssystem i alle europæiske vandbehandlingsanlæg til at filtrere 
mikroplastik
Andragende 0783/2015 af E.D., tysk statsborger, om forbud mod kosmetikprodukter, 
der indeholder mikroplastik
Andragende 0793/2015 af Oliver Steiner, tysk statsborger, om forbud mod mikroplastik 
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i kosmetik, toiletartikler og beklædningsgenstande, og
Andragende 0695/2018 af U.K., tysk statsborger, om mikroplast i biofaste stoffer, der 
anvendes i gødning fra landbruget og slam fra rensningsanlæg

Indlæg: Andrej Kobe, Paolo da Silva Lemos (Kommissionen, DG ENV), Alex Agius Saliba, 
Peter Jahr. 

Afgørelse: behandlingen fortsættes, andragendet sendes til ENVI-udvalget til orientering, og 
der anmodes om en opdatering fra Kommissionen om direktivet om rensning af byspildevand 
og tilsynet med gennemførelsen af plaststrategien og direktivet om reduktion af visse 
plastprodukters miljøpåvirkning i medlemsstaterne.

14. Andragende 0349/2018 af K.H., tysk statsborger, for Ideenschmiede Mainz, om 
vedtagelse af lovgivning vedrørende anvendelsen af plast, og
Andragende 0191/2018 af O.J. (tysk statsborger) om mindskelse af plasticaffald

Indlæg: Paulo Da Silva Lemos (Kommissionen, GD ENV), Alex Agius Saliba.

Afgørelse: behandlingen afsluttes.

15. Andragende nr. 0758/2018 af A.V., britisk statsborger, om plastproduktion og 
forbedring af den cirkulære økonomi
Andragende 1013/2018 af Alessandro Giovannetti, italiensk statsborger, om anvendelsen 
af et enkelt materiale i supermarkedernes emballage, og
Andragende 0082/2019 af Elena Mihaela Blejdea, rumænsk statsborger, om bedre 
anvendelse af plastemballage

Indlæg: Alessandro Giovannetti (andrager 1013/2018), Leonardo Mazza (Kommissionen, DG 
ENV), Alex Agius Saliba, Eleonora Evi.

Afgørelse: behandlingen fortsættes, der føres tilsyn med gennemførelsen af plaststrategien og 
direktivet om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning i medlemsstaterne, og 
Kommissionen anmodes om en ajourføring.

Landbrug - dyrevelfærd

16. Andragende 1124/2018 af D.S., polsk statsborger, og to medunderskrivere, om 
honningbiers velfærd

Indlæg: Denis Simonin (Kommissionen, GD SANTE).

Afgørelse: behandlingen af andragendet fortsættes, andragendet fremsendes til orientering til 
kommissæren med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikterne, og der anmodes om 
en udtalelse fra AGRI-udvalget.

Landbrug - Handel

17. Andragende 0611/2018 af Ismael Sánchez Castillo, spansk statsborger, for "Comité 
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Provincial PCE Sevilla", om en amerikansk told på modne oliven fra Spanien

Indlæg: Ismael Sánchez Castillo (andrager), Sergio Paveón González (Kommissionen, GD 
AGRI), Emmin Korrodima (Kommissionen, GD TRADE), Alex Agius Saliba, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, María Soraya Rodríguez Ramos, Sira Rego, Clara Aguilera. 

Afgørelse: behandlingen af andragendet fortsættes, og Kommissionen vil nøje følge med i 
WTO-processen vedrørende udlignings- og antidumpingtold på modne oliven fra Spanien.

Statsstøtte

18. Andragende 0894/2017 af M. M., italiensk statsborger, om den asymmetriske 
anvendelse af statsstøtte i Tyskland og resten af Den Europæiske Union, hvilket 
forvrider situationen på fællesmarkedet

Indlæg: Salim Medghoul (Kommissionen, GD COMP), Gheorghe Falcă, Eleonora Evi, 
Tatjana Ždanoka, Jude Kirton-Darling. 

Afgørelse: behandlingen afsluttes.

Mødet udsat kl. 16.40.

* * *

Mødet genoptaget torsdag den 5, september kl. 9.05 af Dolors Montserrat, formand.

Forbrugerrettigheder - Finansielle tjenesteydelser

19. Andragende 0063/2017 af Ivailo Iliev, bulgarsk statsborger, og 50 medunderskrivere, 
om påstået krænkelse af forbrugerrettigheder i betalingspåbudsprocedurer i Bulgarien
Andragende 0408/2017 af Desislava Filipova, bulgarsk statsborger, og 4 248 
medunderskrivere, om lovligheden af artikel 417 i den bulgarske civilproceslov og 
påstået krænkelse af forbrugerrettigheder i betalingspåbudsprocedurer i Bulgarien
Andragende 0838/2017 af Violeta Gospodinova, bulgarsk statsborger, om en 
betalingspåbudsprocedure i forbindelse med en strid om realkreditlån med en bulgarsk 
bank
Andragende 0514/2018 af Ivaylo Iliev, bulgarsk statsborger, om påstået korruption ved 
bulgarske domstole og krænkelse af retten til en retfærdig rettergang
Andragende 0606/2018 af Milena Dimitrova, bulgarsk statsborger, om påstået 
overtrædelse af direktiv 93/13/EØF og tvist med en bank om et boliglån
Andragende 0609/2018 af Tsetska Khazhigeorgieva, bulgarsk statsborger, om påstået 
krænkelse af retten til en retfærdig rettergang og manglende adgang til 
domstolsprøvelse
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Andragende 0720/2018 af Violeta Gospodinova, bulgarsk statsborger, om påstået svig og 
korruption i forbindelse med bankers og private fogeders ulovlige fjernelse af ejendom i 
Bulgarien
Andragende 0810/2018 af P.A.V., bulgarsk statsborger, om lovligheden af artikel 417 i 
den bulgarske civile retsplejelov og påstået krænkelse af forbrugerrettigheder i 
betalingspåbudsprocedurer i Bulgarien
Andragende 1045/2018 af Z.T.A., bulgarsk statsborger, og 180 medunderskrivere, om 
den bulgarske civile retsplejelovs påståede uforenelighed med fællesskabsretten
Andragende 1193/2018 af A.M., bulgarsk statsborger, på vegne af "Foreningen af ofre 
for private fogeder og retssystemet - Solidaritet", om solidaritet med ofrene for private 
retshåndhævende myndigheder og retssystemet i Bulgarien
Andragende 0036/2019 af Dimitar Panayotov, bulgarsk statsborger, for "foreningen af 
ofre for private fogeder og retssystemet - Solidaritet", om påstået korruption ved 
bulgarske domstole og krænkelse af retten til en retfærdig rettergang
Andragende 0037/2019 af Mariana Ilieva, bulgarsk statsborger, om Republikken 
Bulgariens påståede overtrædelse af EU-retten gennem den såkaldte 
betalingspåbudsprocedure
Andragende 0040/2019 af A.M., bulgarsk statsborger, om den manglende overholdelse 
af forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk 
betalingspåkravsprocedure i bulgarsk lovgivning
Andragende 0051/2019 af Elitsa Vasileva, bulgarsk statsborger, om Bulgariens påståede 
overtrædelse af forordning (EF) nr. 93/13 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler, og
Andragende 0102/2019 af H.Y., bulgarsk statsborger, om en tvist om realkreditlån

Indlæg: Ivailo Iliev (andrager 0063/2017, på vegne af andragender 0514/2018, 0037/2019 og 
51/2019) Desislava Filipova og Veska Voleva (andragere 0408/2017), Svetoslav Spasov (på 
vegne af andrager 0838/2017), Milena Dimitrova (andrager 0606/2018), Svetla Milanova (på 
vegne af andrager 0609/2018), Nikolai Pochev (på vegne af andrager 0810/2018), Zaven 
Astadurov, Nikolay Daskalov og Nikolay Kolev (på vegne af andrager 1045/2018), Maria 
Abrasheva (på vegne af andrager 1193/2018 og 0036/2019), Vladislav Yanev (på vegne af 
andrager 0040/2019), Robert Mathiak (Kommissionen, GD JUST), Jarosław Duda, Peter Jahr, 
Jude Kirton-Darling, Margrete Auken, Andrey Slabakov, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radan 
Kanev, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki. 

Afgørelse: behandlingen fortsættes, resultaterne af overtrædelsesproceduren afventes, der 
sendes et bestemt brev til Bulgariens faste repræsentation med anmodning om oplysninger, 
det fremsendes til ECON til orientering, der sendes en påmindelse til IMCO for at få en 
udtalelse, og Kommissionen anmodes om en opdatering.

20. Andragende 0928/2018 af A.K., ungarsk statsborger, og 10 000 medunderskrivere, 
om påståede urimelige kontraktvilkår for lån i udenlandsk valuta i Ungarn

Indlæg: A. K. (andragender), Peter Bischoff-Everding (Kommissionen, GD JUST), Jude 
Kirton-Darling, Jarosław Duda. 

Afgørelse: behandlingen af andragendet fortsættes, Kommissionens vurdering af 
gennemførelsen af direktivet om urimelige kontraktvilkår i Ungarn afventes, og det 
fremsendes til IMCO og ECON for udtalelse.
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Forbrugerrettigheder - Transport

21. Andragende 0692/2018 af Catalina Cerdà Pons, spansk statsborger, om anvendelse 
af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 vedrørende 
kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning 
eller lange forsinkelser, og
Andragende 0727/2018 af M. S., tysk statsborger, om fastsættelse af fælles regler for 
kompensation for boardingafvisning, aflysning af flyafgange eller lange forsinkelser

Indlæg: Gunther Ettl (Kommissionen, GD MOVE), Andris Ameriks. 

Afgørelse: behandlingen af andragendet fortsættes, resultaterne af den undersøgelse, som 
Kommissionen iværksatte i slutningen af 2018, afventes, og foruden de allerede oplyste 
udvalg (IMCO og TRAN) underrettes ligeledes Retsudvalget (i betragtning af deres 
verserende sag om direktiv om sager til varetagelse af forbrugerinteresser — COD 
2018/0089).

22. Andragende 0165/2018 af Mario Berger, tysk statsborger, om passagerer, der 
udelukkes fra at kunne anvende deres hjemrejse, hvis de ikke har benyttet deres udrejse

Indlæg: Gunther Ettl (Kommissionen, GD MOVE), Andris Ameriks. 

Afgørelse: behandlingen af andragendet fortsættes, Kommissionen anmodes om ajourførte 
oplysninger, og det sendes igen til TRAN.

23. Andragende 0202/2018 af Alfonso Rodríguez Sanchez, spansk statsborger, om 
lavprisselskabers tildeling af siddepladser, som adskiller grupper og familier, der ikke 
betaler merpris for pladsreservation

Indlæg: Alfonso Rodríguez Sanchez (andrager), Peter Sorensen (Kommissionen, GD MOVE), 
Andris Ameriks. 

Afgørelse: behandlingen af andragendet fortsættes, og det fremsendes til TRAN til udtalelse.

Migration

24. Andragende 0005/2019 af Barbara Klinner, tysk statsborger, om 
migrationsproblemer i Grækenland, navnlig på øen Samos

Indlæg: Katerina Stamati (Kommissionen, GD HOME), Asim Ademov, Leferis Nikolaouou-
Alavanos, Alex Agius Saliba. 

Afgørelse: behandlingen af andragendet fortsættes, og Kommissionen spørges om den nye 
lovgivningspakke på området. 

Grundlæggende rettigheder

25. Andragende 0695/2017 af F.M., italiensk statsborger, om anerkendelse af 
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unionsborgerskab og adgang til sundhedsydelser for hjemløse borgere

Indlæg: Josefine Haderström (Kommissionen, GD EMPL), Tatjana Ždanoka, Loránt Vincze. 

Afgørelse: behandlingen afsluttes.

Tatjana Ždanoka (næstformand) overtog forsædet kl. 11.55-12.00.

Handicap

26. Andragende 0535/2017 af Ludo Hermans, belgisk statsborger, om mobilitet for 
personer med handicap i Den Europæiske Union

Indlæg: Ludo Hermans (andrager) Josefine Haderström (Kommissionen, GD EMPL), 
Günther Ettl (Kommissionen, GD MOVE), Tatjana Ždanoka, Alex Agius Saluiba, Jarosław 
Duda. 

Afgørelse: behandlingen fortsættes, de medlemsstater, der ikke har afgivet udtalelse, anmodes 
via en skrivelse fra formanden igen om at bidrage, Kommissionen anmodes om ajourførte 
oplysninger og deres holdning efter de modtagne bidrag, det fremsendes til orientering til 
EMPL og den tværpolitiske handicapgruppe, og andragendet fremsendes til orientering til de 
øvrige medlemmer af EU's rammer, jf. konventionens artikel 33 (2) (EMPL, LIBE, Den 
Europæiske Ombudsmand, Europa-Kommissionen, EU's Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder, Det Europæiske Handicapforum).

Mødet hævet kl. 12.10.

* * *

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

Behandlingen af følgende andragender ville blive afsluttet: 
2657/2013, 0175/2015, 1408/2015, 0443/2016, 0327/2017, 0362/2017, 0121/2018, 
0135/2018, 0362/2018, 0457/2018, 0493/2018, 0494/2018, 0560/2018, 0617/2018, 
0655/2018, 0667/2018, 0683/2018, 0693/2018, 0725/2018, 0733/2018, 0740/2018, 
0741/2018, 0780/2018, 0783/2018, 0803/2018, 0834/2018, 0855/2018, 0858/2018, 
0873/2018, 0888/2018, 0894/2018, 0898/2018, 0901/2018, 0944/2018, 0963/2018, 
0969/2018, 0970/2018, 0972/2018, 0980/2018, 0981/2018, 0982/2018, 0983/2018, 
0984/2018, 0994/2018, 1016/2018, 1017/2018, 1025/2018, 1052/2018, 1058/2018, 
1074/2018, 1092/2018, 1094/2018, 1147/2018, 1160/2018, 1168/2018, 1170/2018.

Behandlingen af følgende andragender ville blive fortsat: 
1373/2014, 2533/2014, 0364/2018, 0367/2018, 0420/2018, 0443/2018, 0504/2018, 
0557/2018, 0649/2018, 0668/2018, 0691/2018, 0798/2018, 0827/2018, 0854/2018, 
0902/2018, 0939/2018, 1114/2018.
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Tid og sted for næste møde

  Den 2. oktober 2019, kl. 9.00 – 12.30 og kl. 15.00 – 18.30
  Den 3. oktober 2019, kl. 9.00-12.30
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