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PROTOKOL
Mødet den 25. januar 2023 kl. 9.00-12.30 og kl. 14.30-18.30

og den 26. januar 2023 kl. 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale SPINELLI 3G3

Mødet åbnet onsdag den 25. januar 2023 kl. 9.09 under forsæde af Ana Miranda 
(næstformand).

Dolors Montserrat (formand) overtog mødeledelsen kl. 9.44.

1. Vedtagelse af forslaget til dagsorden1 

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

2. Godkendelse af protokollerne fra mødet den:

 30. november-1. december 2022

Protokollerne blev godkendt.

1 I overensstemmelse med udvalgets retningslinjer fra 2016 vil punkterne i afsnit B i forslaget til dagsordenen 
ikke blive behandlet på dette møde. Alle medlemmer af PETI-udvalget kan imidlertid inden mødets afslutning 
anmode om, at behandlingen af et punkt i afsnit B fortsættes. Det vil derefter automatisk blive opført på 
koordinatorernes dagsorden, så der kan træffes afgørelse om den videre behandling på et kommende 
koordinatormøde.



3. Meddelelser fra formanden

Næstformand Ana Miranda meddelte, at der var tolkning til følgende sprog: ES, MT, ET, FR, 
BG, PL, HU, PT, LV, RO, DA, DE, IT, EL og EN. 

Næstformand Ana Miranda lykønskede Angel Marc med valget til næstformand for Europa-
Parlamentet.

Præciseringer af anmodningen om afstemning om andragende 0505/2022:

Inden afstemningen blev indledt, mindede næstformand Ana Miranda om anmodningen om 
afstemning om andragende nr. 0505/2022.

Den 29. november 2022 meddelte formanden pr. e-mail koordinatorernes beslutning om de 
indstillinger vedrørende andragende nr. 0451-0600/2022, som der var gjort indsigelse mod, i 
overensstemmelse med punkt 3 i PETI's retningslinjer. Koordinatorerne besluttede ved skriftlig 
procedure at afslutte behandlingen af andragende nr. 0505/2022. 

Ved begyndelsen af mødet i Udvalget for Andragender den 30. november 2022 anfægtede MEP 
Jorge Buxadé Villalba på vegne af ECR-gruppen koordinatorernes beslutning om at afslutte 
behandlingen af andragende nr. 0505/2022 i henhold til forretningsordenens artikel 214, stk. 2.

Som følge af forslag fra MEP Margrete Auken på vegne af Verts/ALE-Gruppen om at udsætte 
afstemningen (forretningsordenens artikel 200, stk. 4), som blev vedtaget (for: 17; imod: 12; 
hverken/eller: 0), meddelte formanden, at afstemningen om andragende nr. 0505/2022 blev 
udsat til næste udvalgsmøde den 25.-26. januar 2023.

Efter at have kontrolleret, at udvalget var beslutningsdygtigt (9 medlemmer), åbnede 
næstformanden afstemningen. 

*** Afstemning *** (elektronisk afstemning)

4. Afstemning om andragende nr. 0505/2022 af I. G., spansk statsborger, for 
"Plataforma por unos barrios seguros", om den tilbagegang i lov og orden, som 
beboerne i mange kvarterer i Catalonien oplever

Anmodningen fra ECR-Gruppen om at fortsætte behandlingen af andragendet, anmode 
Kommissionen om oplysninger og sende en skrivelse til de spanske myndigheder blev afvist 
(for: 12; imod: 15; hverken/eller: 1) (tryk på den grønne knap ved elektronisk afstemning).

Afgørelse: Behandlingen af andragendet blev afsluttet. 

*** Afstemning afsluttet ***



Dolors Montserrat (formand) overtog mødeledelsen kl. 9.44.

Missionsrapport

5. Missionsrapport om undersøgelsesbesøget i Washington DC (USA) den 18.-22. juli 
2022
PETI/9/11015

Kor. udv.:
PETI

 Behandling af udkast til missionsrapport
 Frist for ændringsforslag: 17. februar 2023 kl. 12.00

Indlæg af følgende medlemmer:
Yana Toom (delegationsleder), Cristina Maestre Martín De Almagro, Alexander Bernhuber, 
Marc Angel, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Indlæg: 
Andrea Liesenfeld (Kommissionen, FISMA), Fabien Lehagre (Association Accidental 
Americans).

Formanden fastsatte fristen for ændringsforslag til den 17. februar 2023 kl. 12.00 og gik 
videre til næste punkt.

***

6. Fremlæggelse af undersøgelsen om "FATCA legislation and its Application at 
International and EU Level: - An Update" 
(FATCA-lovgivningen og dens anvendelse på internationalt plan og EU-plan: – en 
opdatering) bestilt af Temaafdeling C på vegne af Udvalget for Andragender, fremlagt af 
professor Garbarino

Indledende bemærkninger ved Dolors Montserrat.

Indlæg:
Professor Garbarino (Bocconi, Milano), Alexander Bernhuber, Ulrike Müller, Peter Jahr, 
Fabien Lehagre (Association Accidental Americans), Francesca Donato, Andrea Liesenfeld 
(Kommissionen, FISMA), Yana Toom. 

***

Med deltagelse af Europa-Kommissionen



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

Transport

7. Andragende nr. 0508/2022 af P. M., polsk statsborger, for Społeczny Komitet Gminy 
Piwniczna, om anlæggelsen af en motorvej i Piwniczna-regionen i Polen
(Med deltagelse af andrageren)

Indlæg:
P. M. (andrager), Anna Romanizsyn (Kommissionen, ENVI), Gheorghe Falcă, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Ana Miranda, Kosma Złotowski, Ulrike Müller.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet blev afsluttet.

8.  Andragende nr. 0510/2022 af L. R., polsk statsborger, for New Amber Route Association 
(Nowy Bursztynowy Szlak), underskrevet af 18 andre personer, om anerkendelse af 
Bydgoszcz som et TEN-T-hovedknudepunkt i Polen
(Med deltagelse af andrageren)

Indlæg:
L. R. (andrager), Jan Steinkohl (Kommissionen, MOVE), Gheorghe Falcă, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Ulrike Müller, Ana Miranda, Kosma Złotowski.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet blev afsluttet.

9. Andragende nr. 0928/2022 af Juan Antonio Fuentes Garrido, spansk statsborger, om krav 
om flytning og erstatning for skader forårsaget af arbejder på undergrundsbanen i Madrid
(Med deltagelse af andrageren)

Indlæg:
Juan Antonio Fuentes Garrido (andrager), Femke Gremmelprez (Kommissionen, JUST), Don 
Miguel Núñez Fernández (generaldirektør for offentlig transportinfrastruktur), Gheorghe Falcă, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Adrian Vazquez Lazara, Ana Miranda, Sira Rego, Pablo 
Arias Echeverría, Javier Moreno Sánchez, Miguel Urbán Crespo, Maria del Carmen Ramirez 
Pans (medandrager).

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og Kommissionen skulle anmodes 
om et skriftligt svar. 

Dyrebeskyttelse

10. Andragende nr. 0689/2022 af Andreas Feuerer, tysk statsborger, om den beskyttede status 
for bævere i Bayern (Tyskland)
(Med deltagelse af andrageren via fjernopkobling)

Indlæg:



Andreas Feuerer (andrager), Alexander Just (Kommissionen, ENVI), Peter Jahr, Ulrike Müller, 
Ana Miranda, Michal Wiezik.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og Kommissionen skulle anmodes 
om et skriftligt svar. Fremsendes til orientering til ENVI og AGRI.

Økonomi og valuta

11. Andragende nr. 0643/2022 af Rui Martins, portugisisk statsborger, for CpC – Cidadãos pela 
Cibersegurança, om regulering af brugen af kryptovalutaer i EU
(Med deltagelse af andrageren)

Indlæg:
Ivan Keller (Kommissionen, FISMA), Peter Jahr.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og Kommissionen skulle anmodes 
om et skriftligt svar.

* * *
Mødet udsat kl. 12.18

* * *

Mødet genoptaget onsdag den 25. januar 2023 kl. 14.34 under forsæde af Dolors Montserrat 
(formand).

Kl. 14.30-15.30

12. Workshop om prisgennemsigtighed og godtgørelse af lægemidler 
tilrettelagt af Temaafdeling C på vegne af Udvalget for Andragender
(se særskilt program)

Indledende bemærkninger ved Dolors Montserrat.

Indlæg:
Kaisa Immonen (Europæisk Patientforum (EPF)), Thomas Alvin (Den Europæiske 
Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger (EFPIA)), Sabine Vogler (det østrigske 
nationale institut for folkesundhed (GOG) og medstifter af PPRI), Margrete Auken, Peter Jahr, 
Dolors Montserrat, Sylvain Giraud (Kommissionen, SANTE).

Afsluttende bemærkninger ved Dolors Montserrat.

Studie



13. Fremlæggelse af studiet om "Environmental Crime affecting EU financial interest, the 
economic recovery and the EU's green deal objectives" (miljøkriminalitet, der indvirker 
på EU's finansielle interesser, den økonomiske genopretning og målene i EU's grønne pagt), 
bestilt af Temaafdeling C på vegne af Udvalget for Andragender, fremlagt af professor 
Michael G. Faure og Dr. Kévine Kindji

Indlæg:
Michael Faure (Maastricht universitet), Claudia Korthals (Kommissionen, JUST), Miroslav 
Angelov (Kommissionen, ENVI), Loránt Vincze, Vlad Gheorghe.

Med deltagelse af Europa-Kommissionen

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

Beskæftigelse

14. Andragende nr. 0171/2018 af A. M. F., italiensk statsborger, om misbrug af tidsbegrænsede 
ansættelseskontrakter for skovarbejdere på Sicilien 

(Med deltagelse af andrageren)

Indlæg:
A. M. F. (andrager), Adam Pokorny (Kommissionen, EMPL), Peter Jahr, Alex Agius Saliba, 
Ignazio Corrao.

Afgørelse: Kommissionen skulle anmodes om et ajourført svar, når Kommissionen på grundlag 
af den endelige vurdering ville tage stilling til de mulige næste skridt i traktatbrudsproceduren.

15. Andragende nr. 1271/2021 af Sergio Grujic, montenegrinsk statsborger, om arbejdsvilkårene 
for lastbilchauffører (forordning (EU) 2020/1054)
(Med deltagelse af andrageren)

Indlæg:
Sergio Grujic (andrager), Inès Maillart (Kommissionen, MOVE), Peter Jahr, Mario Furore.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og andragendet skulle fremsendes 
til TRAN-udvalget med henblik på en udtalelse. Andrageren skulle tilsendes den endelige 
rapport efter undersøgelsesrejsen til Frankrig (23.-25. maj 2022) for at undersøge aspekter 
vedrørende sikrede parkeringsområder i EU, jf. andragende nr. 0549/2021.

Indlæg:
Isabel Matute (formand for sammenslutning af arbejdstagere og håndværkere i 
fodtøjssektoren), Vera Azevedo Monteiro (Kommissionen, EMPL), Leopoldo López Gil, 

16. Andragende nr. 0022/2022 af Inmaculada Carmen Sabater Llorens, spansk statsborger, for 
"Asociación de aparadoras y trabajadoras del calzado" (sammenslutning af arbejdstagere og 
håndværkere i fodtøjssektoren), om arbejdsvilkårene for kvindelige arbejdstagere i 
fodtøjssektoren i Elche
(Med deltagelse af andrageren)



Inma Rodríguez-Piñero, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo, Domènec Ruiz Devesa, Sira 
Rego.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og andragendet skulle fremsendes 
til EMPL-udvalget med henblik på en udtalelse. Det regionale parlament i Valencia skulle 
anmodes om rapporten om dette spørgsmål.

* * *
Mødet udsat kl. 17.26.

* * *
Kl. 17.00-18.30 (for lukkede døre)

17. Koordinatormøde

* * *

Mødet genoptaget torsdag den 26. januar 2023 kl. 15.03 under forsæde af Dolors Montserrat 
(formand).

Torsdag den 26. januar 2023
Kl. 15.00

18. Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

1. Vedtagelse af dagsordenen

Dagsordenen blev vedtaget med følgende ændringer: Drøftelsen af punkt 10 blev flyttet til 
efter punkt 4.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden fremlagde sine forslag til bidrag til Udvalgsformandskonferencens refleksionsdag 
om bilag VI til forretningsordenen og besluttede at sende dem skriftligt til koordinatorerne for 
at anmode om deres bidrag. 

3. Vedtagelse af forslaget til dagsorden for PETI-mødet den 27.-28. februar 2023

Forslaget til dagsorden for mødet den 27.-28. februar 2023 blev vedtaget.

4. Forslag til fremtidige møder 



Koordinatorerne vedtog at sætte andragende nr. 0923/2022 på dagsordenen for mødet i marts 
2023 (anmodning fra EPP). 

Koordinatorerne vedtog at sætte andragende nr. 0825/2022 (anmodning fra S&D) og 
andragende nr. 1276/2020 (anmodning fra The Left) på dagsordenen for mødet i februar 2023. 

Koordinatorerne vedtog at sætte andragende nr. 0655/2021 på dagsordenen for mødet i 
februar eller marts 2023 (anmodning fra Renew).

Koordinatorerne vedtog at anvende hasteproceduren i forbindelse med andragende nr. 
1103/2022 og sætte det på dagsordenen for mødet i februar 2023 (anmodning fra Verts/ALE). 

Koordinatorerne nægtede at anvende hasteproceduren i forbindelse med andragende nr. 
1096/2022 (anmodning fra Verts/ALE).

Koordinatorerne vedtog at anvende hasteproceduren i forbindelse med andragende nr. 
0004/2023 (anmodning fra ECR) og sætte det på dagsordenen for mødet i marts 2023 (da 
andragendet ville blive registreret og meddelt på plenarmødet i februar 2023).

Koordinatorerne vedtog at sætte andragende nr. 0687/2022 på dagsordenen for mødet i juni 
2023 (anmodning fra The Left). 

10. Offentlig høring om modellen for sproglig fordybelse i Catalonien, Spanien

Den 15. december 2022 blev koordinatorerne opfordret til at træffe en beslutning ved skriftlig 
procedure om udvælgelse af fire eksperter til den offentlige høring om modellen for sproglig 
fordybelse i Catalonien, Spanien, som ville finde sted den 28. februar 2023.

Efter anmodning fra S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen og The Left-Gruppen havde 
koordinatorerne en drøftelse om udvælgelsen af eksperter til denne høring. 

Resultatet af den skriftlige procedure er følgende: 

Jesús Rul Gargallo, foreslået af EPP og Renew: 19 stemmer (EPP, Renew, ECR, ID)

Jorge Calero, foreslået af EPP og Renew: 19 stemmer (EPP, Renew, ECR, ID)

Teresa Freixes, foreslået af EPP: 19 stemmer (EPP, Renew, ECR, ID)

Manuel Acosta Elías, foreslået af ECR: 14 stemmer (EPP, ECR, ID)

Elin Haf Gruffydd Jones, foreslået af Verts/ALE: 5 stemmer (Renew)

Koordinatorerne ved S&D-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen henviste til forretningsordenens 
artikel 214, stk. 2. Desuden opfordrede de til konsensus om en afbalanceret sammensætning af 
ekspertpanelet, der skulle repræsentere mangfoldighed og et bredt spektrum af synspunkter. 

S&D-koordinatoren foreslog, at PETI-koordinatorerne blev enige om en konsensusbaseret 
kompromisløsning, der ville give de fire største politiske grupper (EPP, S&D, Renew og 
Verts/ALE) mulighed for at udpege én ekspert pr. gruppe. 

Koordinatorerne for Renew-Gruppen, S&D-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen gjorde indsigelse 



mod valget af ECR-Gruppens ekspert, som er medlem af det regionale catalanske parlament 
(for VOX/ECR). 

Desuden forklarede S&D- og Verts/ALE-koordinatorerne, at de meddelte deres holdning inden 
udløbet af fristen for deltagelse i den skriftlige procedure, navnlig deres anmodning om at få en 
drøftelse og beslutning om dette spørgsmål på koordinatormødet for at have et konsensusbaseret 
ekspertpanel og for at undgå, at der blev truffet en afgørelse med et flertal, som muligvis ikke 
repræsenterede Europa-Parlamentets politiske mangfoldighed. 

EPP-koordinatoren mindede om, at PETI-udvalgets praksis var at udvælge eksperter ved 
skriftlig procedure, og at S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen og The Left-Gruppen besluttede 
at undlade at deltage i den skriftlige procedure. 

ECR-koordinatoren nægtede at ændre resultatet af den skriftlige procedure, da beslutningerne 
træffes med flertal, hvis der ikke er konsensus. 

Renew-koordinatoren anfægtede den praksis, der blev udvist af S&D-Gruppen og Verts/ALE-
Gruppen om ikke at deltage i en skriftlig procedure og efterfølgende anfægte resultatet heraf.

Formanden mindede om, at det var første gang, at visse grupper anfægtede anvendelsen af 
skriftlig procedure, som er en mangeårig praksis, til udvælgelse af eksperter til høringer. 

Formanden præciserede, at hun ikke kunne tilsidesætte en gyldig afstemning, hvis 
koordinatorerne ikke enstemmigt anmodede om at trække deres stemmer tilbage. 

Verts/ALE-koordinatoren mindede om, at koordinatormødet er det sted, hvor koordinatorerne 
i henhold til forretningsordenen kan forberede udvalgets endelige afgørelser.

I et forsøg på at finde et kompromis forelagde formanden koordinatorerne følgende forslag:

a) inddragelse i panelet af eksperten fra Verts/ALE-Gruppen, som allerede har fået Renew-
Gruppens stemme til at tilføje en kvinde og en ikke-spansk ekspert til panelet. 

b) opfordring til ECR-Gruppen om at trække sin ekspert, som er et regionalt parlamentsmedlem, 
tilbage og erstatte ham med en anden ekspert. ECR-Gruppen var uenig i dette forslag og 
præciserede, at deres ekspert var blevet udvalgt på grundlag af sin akademiske ekspertise. 

c) mere tid til koordinatorerne til at træffe en beslutning om hendes forslag ved en skriftlig 
procedure.

Koordinatorerne afviste formandens forslag og besluttede at fastholde de fire eksperter, der var 
udvalgt ved skriftlig procedure. 

S&D-koordinatoren beklagede, at flertallet af PETI-koordinatorerne afviste S&D-Gruppens 
forslag til en konsensusbaseret kompromisløsning. S&D-Gruppen besluttede derfor at trække 
sig fra høringen og ikke deltage i den. 

Koordinatorerne i Verts/ALE-Gruppen foreslog at indkalde til et ekstraordinært 
koordinatormøde for at vedtage en endelig beslutning, hvilket ikke fik støtte fra flertallet af de 
øvrige gruppers koordinatorer. Efter et sådant afslag besluttede Verts/ALE-koordinatoren at 
trække sin ekspert og gruppernes deltagelse i høringen tilbage.

5. Anmodning fra Renew-Gruppen om at afslutte behandlingen af følgende 
andragender:

Koordinatorerne vedtog at afslutte behandlingen af følgende andragender: 0007/2018, 



0101/2018, 1106/2018, 1109/2018, 0571/2018, 0612/2018, 0626/2018, 0763/2018, 
1011/2018.

6. Opfølgning på andragende nr. 1362/2021 af Luis Martinez Garcia, spansk 
statsborger, og to medunderskrivere, om repatriering af børn, der bor i 
flygtningelejrene Al-Hol og Al-Roj i det nordlige Syrien

Koordinatorerne vedtog at afslutte behandlingen af andragende nr. 1362/2021.

7. Betænkninger og udtalelser

Koordinatorerne besluttede at tildele PETI's årsberetning for 2022 til S&D-Gruppen. 

8. Godkendelse og afstemning om gennemgangen af inaktive andragender fra 1998 til 
2012 

Koordinatorerne besluttede at lukke listen over 54 andragender, for hvilke der var opnået 
konsensus på teknisk plan blandt de politiske gruppers rådgivere om at afslutte behandlingen.

Koordinatorerne vedtog at afslutte andragenderne vedrørende "Jugendamt", når beretningen 
om undersøgelsesrejsen ville blive vedtaget.

Koordinatorerne vedtog at afslutte andragenderne vedrørende "stjålne babyer i Spanien". 

Koordinatorerne vedtog at stemme ved skriftlig procedure om listen over de resterende 
andragender, for hvilke der ikke var opnået konsensus på teknisk plan.

Koordinatorerne noterede sig listen over andragender vedrørende igangværende 
traktatbrudsprocedurer, som ikke kunne afsluttes i henhold til PETI's retningslinjer.

9. Forslag fra EPP om inaktive andragender

Koordinatorerne var enige i EPP's forslag om at placere alle inaktive andragender direkte og i 
kronologisk rækkefølge (begyndende med de ældste) på B-listen med undtagelse af de 
andragender, der var genstand for traktatbrudsprocedurer.

S&D-koordinatoren var helt enig i EPP's forslag, som var identisk med det forslag, der blev 
fremsat af S&D-Gruppen for fem måneder siden. 

Verts/ALE-Gruppen påpegede, at der ville være endnu en undtagelse for de andragender, for 
hvilke der manglede oplysninger. Disse andragender ville kun blive behandlet, når alle 
oplysninger var blevet gjort tilgængelige.

11. Anmodning fra Europa-Kommissionens generalsekretariat om et møde med PETI-
koordinatorerne

Koordinatorerne var enige i forslaget fra Kommissionens generalsekretariat om at afholde et 
møde med PETI-koordinatorerne i begyndelsen af februar 2023.



12. Input til Revisionsrettens arbejdsprogram for 2024

Koordinatorerne accepterede at indsende forslag til Revisionsrettens arbejdsprogram for 2024 
senest den 3. februar 2023.

13. PETI's årlige forskningsprogram for 2023

Koordinatorerne vedtog det årlige PETI-forskningsprogram for 2023.

14. Anmodninger vedrørende B-punkter 

Koordinatorerne blev enige om at behandle B-punkter ved skriftlig procedure.

15. Høring om det europæiske borgerinitiativ "Stop finning – stop handelen"

Koordinatorerne noterede sig det europæiske borgerinitiativ "Stop finning – stop handelen", 
som var blevet valideret, og sekretariatet ville orientere koordinatorerne om næste trin i 
proceduren.

16. Registrering af et nyt borgerinitiativ

Koordinatorerne tog registreringen af det nye borgerinitiativ med titlen "Artikel 4: Stop tortur 
og umenneskelig behandling ved Europas grænser" til efterretning. 

17. EMPL's, LIBE's og PETI's fælles ad hoc-delegation til konferencen af stater, der er 
parter i De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap 
(UNCRPD)

Koordinatorerne noterede sig en tilladelse modtaget af Formandskonferencen for EMPL's, 
LIBE's og PETI's fælles ad hoc-delegation til New York, USA, herunder formanden for 
EMPL, i juni 2023 til at deltage i den 16. samling i konferencen af stater, der er parter i De 
Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD).

18. Skrivelser

Koordinatorerne noterede sig de modtagne skrivelser. 

19. Diverse sager



Ingen. 



Efter meddelelserne fra formanden tilføjede MEP Marc Angel på vegne af S&D-koordinatoren 
Cristina Maestre Martín De Almagro følgende erklæring om punkt 10 i den offentlige høring 
om "modellen for sproglig fordybelse i Catalonien, Spanien":

"S&D-Gruppen gav endnu engang udtryk for sin modstand mod den bebudede beslutning, som 
den anså for politisk partisk og i strid med Europa-Parlamentets forretningsordens artikel 214. 
S&D-Gruppen beklagede, at dens kompromisforslag ikke blev accepteret af koordinatorerne 
fra højreorienterede grupper. S&D-Gruppen støttede Verts/ALE-Gruppens holdning og 
opfordrede udvalgets formand til at genoverveje beslutningen og sikre, at der var et kompromis, 
der ville omfatte både S&D-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen og afspejle en bred vifte af 
synspunkter i PETI-udvalget. S&D-Gruppen meddelte, at den under de foreliggende 
omstændigheder, hvis der ikke skete ændringer, ville trække sig fra høringen og ikke deltage i 
den på nogen måde, da det ikke var acceptabelt for S&D-Gruppen, at et nationalt 
parlamentsmedlem blev indbudt som ekspert i dette udvalg."

MEP Margrete Auken afgav på vegne af Verts/ALE-Gruppen følgende erklæring:

"Kære formand
Jeg vil gerne bede om, at det i referatet af gårsdagens koordinatormøde tilføjes, at Verts/ALE-
Gruppen modsatte sig beslutningen om den endelige liste over talere, der blev valgt til den 
offentlige høring om "modellen for sproglig fordybelse i Catalonien, Spanien".
Vi mener, at De, fr. formand, ikke har sikret overholdelse af forretningsordenen, navnlig artikel 
214, stk. 2, hvori det hedder: "Når der ikke kan opnås konsensus, må koordinatorerne kun 
handle med et flertal, der klart repræsenterer et stort flertal i udvalget, under hensyntagen til 
styrkeforholdet mellem de forskellige politiske grupper."
De pålagde på dette punkt en skriftlig procedure, som vi straks gjorde indsigelse mod, fordi 
alle tre eksperter, der blev tildelt PETI, blev udvalgt fra blot én politisk gruppe sidste gang. 
Dette skabte en meget dårlig præcedens. S&D-Gruppen anmodede i overensstemmelse med 
forretningsordenens artikel 214 også om en konstruktiv debat på et koordinatormøde, som er 
det sted, hvor koordinatorerne i henhold til forretningsordenen kan forberede udvalgets 
endelige afgørelser.
Derefter pålagde De, fr. formand, at resultatet af denne skriftlige procedure skulle tages i 
betragtning, hvilket er en praksis, der kun anvendes i undtagelsestilfælde, og som ikke må blive 
normen, hvilket ville være i strid med forretningsordenen.
Vi anmodede konstruktivt om retfærdighed på dette punkt, og vi foreslog, at de fire eksperter 
kunne udvælges med en fra hver af de fire største politiske grupper.
Vi foreslog endda også, at der kunne blive indbudt fem eksperter for at sikre, at hver politisk 
gruppe, som fremsatte forslag inden fristens udløb, kunne få en af sine foreslåede eksperter på 
den endelige talerliste.
Vi havde imidlertid et yderligere problem med Manuel Elias Acosta, som er medlem af 
Cataloniens parlament fra VOX. Han kan ikke betragtes som en ekspert, da hans partiskhed er 
indlysende i betragtning af hans politiske rolle som parlamentsmedlem, hvilket betyder, at han 
er uegnet til denne høring i Europa-Parlamentet. 
Desværre var den endelige beslutning den værste og mest partiske med tre eksperter udvalgt 
fra Deres gruppes liste, nemlig EPP-Gruppen, og den fjerde fra ECR-Gruppen, nemlig VOX-
medlemmet af det catalanske parlament. Selv hvis Verts/ALE-Gruppens foreslåede ekspert var 
blevet medtaget, ville dette ikke være et acceptabelt resultat. 
Hvis dette forbliver det endelige panel, meddeler vi, Verts/ALE-Gruppen, at vi trækker os fra 
at deltage i den offentlige høring, og at vi trækker vores egen ekspert tilbage."



EPP-koordinator, MEP Peter Jahr, påpegede, at formanden indledte en skriftlig procedure for 
at afgøre, hvor der kunne opnås konsensus. Han understregede, at fraværet af tre grupper fra 
afstemningen også betød fravær fra den konsensus, der skulle opnås, og tilføjede, at deltagelse 
i afstemningen er et demokratisk krav. Endvidere sagde Jahr, at formanden kun fulgte 
forretningsordenen.

***
Missionsrapport 

19. Missionsrapport om undersøgelsesrejsen til Polen den 19.-21. september 2022
PETI/9/11016

Kor. udv.:
PETI

 Behandling af udkast til missionsrapport
 Frist for ændringsforslag: 17. februar 2023 kl. 12.00

Dolors Montserrat (delegationsleder) fremlagde konklusionerne i missionsrapporten efter 
undersøgelsesrejsen til Polen den 19.-21. september 2022.

Formanden fastsatte fristen for ændringsforslag til den 17. februar 2023 kl. 12.00 og
gik videre til næste punkt.

Med deltagelse af Europa-Kommissionen

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

Sundhed

20. Andragende nr. 0712/2022 af Erich Mähnert, østrigsk statsborger, om forlængelse af 
overgangsperioden for pigmenterne PB15 og PG7 og en realistisk justering af 
tærskelværdierne i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
(Med deltagelse af andrageren)

Indlæg: 
Erich Mähnert (andrager), Michael Dirks (medunderskriver), Ana Blass Rico (Kommissionen, 
GROW), Peter Jahr, Margrete Auken, Asim Ademov.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og Kommissionen skulle anmodes 
om et skriftligt svar.

Grundlæggende rettigheder



21. Andragende nr. 0605/2022 af Eleni Kostopoulos, græsk statsborger, om drabet på Zacharias 
Kostopoulos og straffrihed for politivold i Grækenland

(Med deltagelse af andrageren)

Indlæg:

Eleni Kostopoulos (andrager), Patrick Hamon (Kommissionen, HOME), Peter Jahr, Marc 
Angel, Konstantinos Arvanitis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Margrete Auken.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og andragendet skulle fremsendes 
til LIBE-udvalget med henblik på en udtalelse.

22. Andragende nr. 0459/2016 af A. J., fransk statsborger, for organisationen Enfants Otages, 
om den manglende overholdelse og den fordrejning af forordning (EF) nr. 4/2009 og de 
internationale konventioner, der generelt finder anvendelse i Tysklands familiedomstole
(Med deltagelse af andrageren via fjernopkobling)

Indlæg:
Marinella Colombo (repræsentant for organisationen Enfants Otages), Haldi Koit 
(Kommissionen, JUST), Asim Ademov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana 
Ždanoka.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, indtil missionsrapporten om 
undersøgelsesrejsen til Tyskland (2022) blev vedtaget. 

Indvandring

23. Andragende nr. 0607/2022 af C. P.-W., tysk statsborger, om forbedring af situationen i 
Europas flygtningelejre 

Indlæg:
Sara Campinoti (Kommissionen, HOME), Asim Ademov, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Ana Miranda.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og Kommissionen skulle anmodes 
om et skriftligt svar.

Energi

24. Andragende nr. 0989/2020 af Yamina Saheb, fransk statsborger, om behovet for at medtage 
foranstaltninger i Den Europæiske Unions miljølovgivning for at sætte en stopper for 
beskyttelsen af udenlandske investeringer i fossile brændstoffer
(Med deltagelse af andrageren via fjernopkobling)

Indlæg:



Yamina Saheb (andrager), Brieuc Posnic (Kommissionen, ENER), Gheorghe Falcă, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og Kommissionen skulle anmodes 
om et ajourført svar.

Eksterne forbindelser

25. Andragende nr. 0655/2020 af Giorgia Jana Pintus, italiensk statsborger, for Associazione 
Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'Immigrazione (ASGI) og Global Legal Action Network (GLAN), om dårlig forvaltning 
og misbrug af EU-midler i EUTFA's program for støtte til integreret grænseforvaltning i 
Libyen
(Med deltagelse af andrageren)

Indlæg:
Giorgia Jana Pintus og Agresta Diletta (andragere), Heinke Veit (Kommissionen, NEAR), 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken, Tineke Strik, Ana Miranda.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet skulle fortsættes, og der skulle afventes de ønskede 
udtalelser (fra Underudvalget om Menneskerettigheder og Revisionsretten).

26. Diverse sager

Afgørelser truffet af koordinatorerne ved skriftlig procedure:

 Anfægtede henstillinger, andragende nr. 0601-0750/2022 

Andragende nr. 0622/2022, 0650/2022 og 0701/2022 blev vedtaget i den form, som 
formanden havde foreslået.
Andragende nr. 0659/2022 blev vedtaget i den form, som S&D-Gruppen havde foreslået.

 Anfægtet hasteprocedure, andragende 0928/2022

Andragendet blev vedtaget i den form, som S&D-Gruppen havde foreslået.

 Koordinatorerne støttede initiativet fra Europa-Parlamentets tværpolitiske LGBTI-
gruppe om at organisere Queer-topmødet i 2023 i Europa-Parlamentets plenarmødesal og 
sende en skrivelse til formand Metsola i den forbindelse.

 Koordinatorerne enedes om følgende eksperters præferencer for AFCO's offentlige 
høring om bedste praksis for borgernes deltagelse i den europæiske demokratiske 
beslutningsproces, der fandt sted den 25. januar 2023.

 Dr. Matthias Niedobitek
 Amedeo Ciaccheri
 Carsten Berg

https://citizens-initiative.eu/


27. Tid og sted for næste møde

 Mandag den 27. februar 2023 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

 Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 9.00-12.30 og kl. 14.30-18.30 (Bruxelles)

Mødet hævet kl. 18.22.

***

B. Andragender, hvis behandling blev foreslået afsluttet i lyset af Kommissionens 
skriftlige svar eller andre modtagne dokumenter
Behandlingen af følgende andragender ville blive afsluttet: 0026/2018, 0191/2022, 
0189/2018, 0371/2019, 1072/2019, 0056/2020, 0162/2020, 0328/2020, 0764/2020, 
1074/2020, 1153/2020, 1551/2020, 0296/2021, 0411/2021, 1109/2021, 0006/2022, 
0010/2022, 0068/2022, 0117/2022, 0124/2022, 0153/2022, 0266/2022, 0281/2022, 
0305/2022, 0307/2022, 0383/2022, 0396/2022, 0470/2022.

Behandlingen af følgende andragender ville blive fortsat: 0284/2021, 0367/2021, 1143/2021, 
0350/2022, 0462/2022.
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Iiro Liukkonen 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Roberta Panizza, Raza Brazauskaite, Carmen Camba, Jesús Ramos Garcia, Manlio Massei, Carolina Lecocq Perez, Carine Piaguet, 
Yanis Stefanou, Nathalie Von Heusinger

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Maria del Mar Fernandez Rodriguez

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem/Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


