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PROTOKOL
fra mødet den 1. december 2008 kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 1. december 2008 kl. 15.00 af Marcin Libicki, formand.

1. Vedtagelse af forslag til dagsorden (PE 416.307)

Formanden meddelte, at Alexandra Dobolyi og Michael Cashman havde meldt forfald på 
grund af andet arbejde i Parlamentet. Han gjorde også opmærksom på, at Det Forenede 
Kongeriges parlamentariske ombudsmand, Ann Abrahams, var til stede, og at hun ville 
komme med en udtalelse og deltage i drøftelserne om opfølgningen af beretningen om 
Equitable Life (punkt 5). Paul Braithwaite og Leslie Seymour, der var de vigtigste andragere, 
ville være til stede i den forbindelse sammen med Rüdiger Krege, der havde indgivet 
andragende 208/2006 om et lignende emne (punkt 6). Der ville også være andragere til stede 
ved behandlingen af punkt 4, 7, 8, 9, 10 og 18. Carlos Carnero González, ordfører for 
udtalelsen om retningslinjer for et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
gennemførelse af borgerinitiativet i medfør af EU-traktatens artikel 11, stk. 4, (punkt 18) var 
opholdt af parlamentsanliggender. Ordføreren for AFCO's betænkning, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, ville dog være til stede og tage ordet. Med hensyn til B-punkter ville punkt 57, 58 
og 62 blive drøftet som A-punkter på et senere møde.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden foreslog, at behandlingen af andragende 816/2005 af Michael Sachanides blev 
afsluttet, fordi postvæsenet havde returneret alle skrivelser til ham, og hans nye adresse ikke 
var kendt. Han mente endvidere ikke, at der var grund til at gå videre med andragende 8/2007 
af Campbell McPherson, efter at sekretariatet havde foretaget en yderligere undersøgelse 
baseret på supplerende oplysninger fra andrageren, der havde anmodet om, at hans 
andragende blev genåbnet. Det måtte efter høring af Kommissionen fastslås, at der ikke var 
tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme denne anmodning.

Formanden bad om genåbning af andragende 188/2006 af Anna Krazucka, polsk statsborger,
for "Izba Pracodawców Polskich" (polsk arbejdsgiverorganisation) om de polske og tyske 
myndigheders påståede overtrædelse af EU-bestemmelser om sociale sikringsordninger for 
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arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, med formanden 
for den polske arbejdsgiverforening, Tomasz Major, som andrager. (Tomasz Major har dog 
allerede indgivet et lignende andragende, der er registreret under nr. 1198/2008, i sit eget 
navn). Medlemmerne tilsluttede sig dette.

3. Diverse sager

Ingen.

4. Forelæggelse af andragende 1616/2008 om beskæftigelsesordningen for 
politibetjente i Frankrig

Andragerne fremsatte deres andragende, og deres repræsentant, Karine Bougard Cerfontaine, 
kom med en kort udtalelse. Andragendet vil blive behandlet efter den sædvanlige 
fremgangsmåde.

Indlæg: formanden og Sir Robert Atkins (bemærkning til forretningsordenen).

5. Opfølgning af krisen i Equitable Life Assurance Society

Andragende 611/2004 af Arthur White, britisk statsborger, om påstået embedsmisbrug 
fra de britiske myndigheders side i sagen om "Equitable Life Assurance Society"
og
andragende 29/2005 af Paul Braithwaite, britisk statsborger, for Equitable Members'
Action Group, om den britiske regerings påståede undladelse af at påtage sig ansvaret 
for den fulde gennemførelse af EU-direktiver om livs- og ikke-livsforsikring, navnlig i 
forbindelse med reguleringen af "Equitable Life"
(med deltagelse af andrageren)
og
andragende 495/2005 af Liam Noonan, irsk statsborger, om påstået salg på falske 
forudsætninger af en Equitable Life-obligation og en urimelig erstatning
og
andragende 775/2005 af Manfred Bischof, tysk statsborger, om det britiske finanstilsyn 
FSA's påståede mangelfulde tilsyn med Equitable Life Assurance Society

Indlæg: formanden, Ann Abraham, Det Forenede Kongeriges parlamentariske ombudsmand 
og ombudsmand for sundhedstjenester, der henviste til hovedpunkterne i det memorandum, 
hun havde forelagt for udvalget, Mairead McGuinness, Diana Wallis, Sir Robert Atkins, 
Kathy Sinnott, Paul Braithwaite (andrager), Leslie Saymour (andrager) og Alan Beverly 
(Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Formanden ville skrive til Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering, for at 
underrette ham om drøftelserne og bede ham om at sende et brev til den tyske 
forbundskansler, hvori han ville gøre rede for Europa-Parlamentets holdning og rejse
spørgsmålet om erstatning til ofrene. Formanden ville også skrive til det britiske parlaments
ad hoc-udvalg om offentlig forvaltning. Formanden for Konferencen af Udvalgsformænd, 
Gerardo Galeote, sendes en kopi af brevet til orientering.

6. Andragende 508/2006 af Rüdiger Krege, tysk statsborger, for Poly-Markt GmbH, 
om det britiske forsikringsselskab Clerical Medical Investment Group Limiteds 
påståede overtrædelser af fællesskabslovgivningen
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Indlæg: formanden, Rüdiger Krege (andrager), Christian Hindahl (andrager), Heinz Zündel 
(andrager), Alan Beverly (Kommissionens repræsentant) og Diana Walllis.
Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. Formanden skriver til de tyske myndigheder for at 
gøre opmærksom på udvalgets bekymringer.

7. Andragende 795/2007 af Latchezar Popov, bulgarsk statsborger, for den bulgarsk-
ortodokse kirkes hellige synode, om påståede overtrædelser af den europæiske 
menneskerettighedskonvention for så vidt angår religionsfrihed, privat ejendom, ret til 
en retfærdig rettergang og sociale rettigheder
Indlæg: formanden, biskop George Gervasy (repræsentant for den bulgarsk-ortodokse kirkes 
hellige synode), Aristotelis Gavriliadis (Kommissionens repræsentant), Kathy Sinnott, 
Margrete Auken og Victor Bostinaru.
Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.  Formanden skriver til de bulgarske myndigheder 
for at gøre opmærksom på udvalgets bekymringer og til den ansvarlige kommissær for at 
anmode om, at Kommissionen iværksætter en grundig undersøgelse af sagen, og tilkendegive 
udvalgets utilfredshed med Kommissionens svar.

8. Andragende 1282/2007 af Rémi Sallé, fransk statsborger, for 4CASP Association, 
om miljøkonsekvenserne af et projekt med bygning af en bro over Loire øst for Orléans 
som led i ringvejen rundt om Orléans ("le grand contournement")
og
9. Andragende 37/2005 af Laurence de la Martinière, fransk statsborger, for 
foreningen A.D.I.P.H.C.M., om bygningen af en stor motorvejsomfartsvej rundt om 
Orléans

Punkt 8 og punkt 9 blev behandlet under ét.

Indlæg: formanden, Rémi Sallé (andrager), Thierry Soler (medlem af departementsrådet for 
Loiret), Jean-Marie Salomon (andrager), Jean-Louis Sénotier (andrager), Christian Masson 
(andrager), David Grimeaud (Kommissionens repræsentant), Maria Anne Isler Béguin og
Margrete Auken.
Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragenderne i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.  Formanden henviste til de holdninger, udvalget 
gav udtryk for i sine henstillinger i rapporten om undersøgelsesrejsen, og til modstanden mod, 
at der opføres en bro ved Mardie. Formanden skriver til den franske miljøminister.  Det skal 
bemærkes, at "Schéma de cohérence territorial (SCoT)" også har udtrykt forbehold over for 
projektet.

10. Andragende 637/2008 af Pawel Szczepanski, polsk statsborger, og én 
medunderskriver om sikre engangssprøjter

Indlæg: formanden, Pawel Szczepanski (andrager), Piotr Zurawski (andrager), Manfred 
Kohler (Kommissionens repræsentant), Victor Bostinaru og David Hammerstein Mintz.
Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.  Formanden sender andragendet til Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til orientering.

11. Udtalelse om aktiv dialog med borgerne om EU
Ordfører: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
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- Indledende drøftelse

Hele udtalelsen skal fremlægges med henblik på en mere indgående debat på mødet den 19. 
og 20. januar 2009.

Indlæg: formanden og Kathy Sinnott (ordfører).

12. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter
Ordfører: David HAMMERSTEIN MINTZ (Verts/ALE)
- behandling af udkast til udtalelse

Indlæg: formanden, David Hammerstein Mintz (ordfører) og Marc Maes (Kommissionens 
repræsentant).
Fristen for ændringsforslag blev fastsat til den 15. december 2008 kl. 12.00, og afstemningen i 
udvalget vil finde sted på mødet den 19.-20. januar 2009.

13. Betænkning om konsekvenserne af den omfattende urbanisering i Spanien for EU-
borgernes individuelle rettigheder                                       
Ordfører: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- anden drøftelse

Indlæg: formanden, Margrete Auken (ordfører), José Manuel Servert (Kommissionens 
repræsentant), Flor Castilla (Kommissionens repræsentant), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir 
Robert Atkins og Juan Manuel Revuelta, generaldirektør for regionalkontoret i Valencia.

Den endelige betænkning skal fremlægges med henblik på en mere indgående debat på mødet 
den 19. og 20. januar 2009.

*
***

Mødet udsat kl. 18.39
***
*

Tirsdag den 2. december 2008

14. Koordinatormøde (kl. 9.00 - 10.00)

Mødet åbnet kl. 10.02 af Marcin Libicki, formand.

15. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

Formanden meddelte følgende:
1.  Punkter, som udvalget var blevet bedt om at udtale sig om:

 Kommissionen: 25. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten
(KOM(2008)0777 af 18.11.2008)

 Kommissionens meddelelse om gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs 
miljølovgivning (KOM(2008)0773/4)

ALDE-gruppen blev valgt til at udarbejde disse udtalelser.
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2.  Andragende om menneskerettigheder og demokrati i Belarus:
Et andragende, der var underskrevet af over 10.000 mennesker, blev overdraget til 
Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering, på et særligt møde med formanden for den 
belarussiske delegation og formanden for Udvalget for Andragender. For at følge op på dette 
blev det besluttet at prøve at få et fælles møde i stand mellem udvalget og Parlamentets 
belarussiske delegation, f.eks. under Parlamentets samling i Strasbourg i februar eller marts, 
og at indbyde de vigtigste andragere, herunder vinderen af Sakharovprisen.
3.  Relancering af en ekspertundersøgelse af ejendomsretten i Rumænien, Bulgarien og 
landene i det vestlige Balkan:
Fordi der er modtaget så mange andragender, og det sidste forsøg på at bestille en ekstern 
undersøgelse slog fejl, er betingelserne blevet ændret en smule. Koordinatorerne enedes om 
det ændrede forslag, således at proceduren endelig kan sættes i gang.
4.  Busuttils betænkning om City Guide:
Dette spørgsmål, som havde været genstand for en brevveksling, skulle tages op af 
Formandskonferencen senere på ugen (uge 49). Koordinatorerne enedes om at forelægge 
sagen for Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering, endnu en gang.
5.  Opfølgning af andragender om open source: 
Koordinatorerne konkluderede, at beslutningen om en ekstern undersøgelse af fordele og 
ulemper ved open source-software for Parlamentet og dets virksomhed henhører under 
præsidiets enekompetence. Formanden underretter Parlamentets formand, Hans-Gert 
Pöttering, om udvalgets holdning.
6.  Andragende 358/2006 af Paul Roditilev:
Andrageren, der stadig ikke er tilfreds med resultaterne af udvalgets forsøg på at være ham 
behjælpelig (det blev besluttet at indstille behandlingen af andragendet på mødet i maj), havde 
kontaktet sekretariatet flere gange. Koordinatorerne anmodede sekretariatet om at bekræfte 
beslutningen i en skrivelse til andrageren.

Indlæg: 
Carlos José Iturgaiz Angulo anmodede med henvisning til andragende 651/2008 af Jose 
Miguel Gonzalez Cruz, spansk statsborger, for "Asociacion de Vecinos Huerta de la Salud", 
vedrørende planerne om at fælde 229 træer i parken Prado de San Sebastian (Sevilla) om, at 
henstillingen ændres, således at andragendet opfylder betingelserne for behandling, og der 
indhentes oplysninger fra Kommissionen. Formanden oplyste, at han havde mødt andragerne, 
og at han var af samme opfattelse.  Medlemmerne tilsluttede sig dette.

16. Udtalelse om retningslinjer for et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om gennemførelse af borgerinitiativet i medfør af EU-traktatens artikel 11, 
stk. 4                         
Ordfører: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

Ordføreren for denne udtalelse var opholdt af parlamentsanliggender, men Sylvia-Yvonne 
Kaufman, der er ordfører for AFCO's betænkning, tog ordet og gav en kort præsentation af 
hovedpunkterne i sin betænkning.  Formanden meddelte, at den endelige betænkning ville
blive fremlagt på mødet den 19. og 20. januar 2009.

17. Andragende 1029/2007 af Freddy Kerr, irsk statsborger, om oversvømmelser og 
andre problemer som følge af hans gårds nære beliggenhed ved N4-vejen (Longford 
County)

Indlæg: formanden, Helmut Bloech (Kommissionens repræsentant), Kathy Sinnott og Manolis 
Mavrommatis.
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Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.  

18. Andragende 1277/2007 af Marcelino Abraira Piñeiro, spansk statsborger, for 
"Comunidad de Proprietarios de la Colonia el Pisón", om indsigelse mod opførelsen af 
et spildevandsbehandlingsanlæg i umiddelbar nærhed af deres boligkvarter i Gijón

Indlæg: formanden og Helmut Bloech (Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens svar.  

19. Andragende 1301/2007 af James McCarrick, irsk statsborger, for Sligo Irish 
Farmers Association, om urimelige vandafgifter

Indlæg: formanden, James McCarrick (andrager), Helmut Bloech (Kommissionens 
repræsentant), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott og Marian Harkin.
Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen. Formanden skriver til de irske myndigheder og 
drøfter sagen med den irske miljøminister, når han inden længe besøger Irland.

20. Andragende 823/2007 af Santiago López Segovia, spansk statsborger, om et EU-
finansieret projekt vedrørende opførelse af et afsaltningsanlæg i Torrevieja (Alicante)

Indlæg: formanden og José María Ramos Florido (Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens svar.  

21. Andragende 382/2007 af Joseph Fsadni, maltesisk statsborger, om beregning af 
hans pensionsrettigheder på Malta

Indlæg: formanden og William Floyd (Kommissionens repræsentant).
Afgørelse: Det blev vedtaget at stille behandlingen af andragendet i bero og afvente 
yderligere oplysninger fra Kommissionen.  

22. Andragender under B
Andragenderne 626/2000, 1116/2001, 640/2002, 255/2003, 649/2003, 547/2004, 26/2005, 
391/2005, 1012/2005, 176/2006, 622/2006, 812/2006, 943/2006, 950/2006, 24/2007, 
218/2007, 318/2007, 351/2007, 456/2007, 494/2007, 536/2007, 581/2007, 590/2007, 
605/2007, 629/2007, 637/2007, 654/2007, 765/2007, 817/2007, 820/2007, 872/2007, 
926/2007, 959/2007, 1008/2007, 1221/2007, 1285/2007, 1302/2007, 1348/2007, 1349/2007, 
1355/2007, 1359/2007, 1365/2007, 1398/2007, 1413/2007, 1415/2007, 1432/2007, 
1433/2007, 1463/2007, 1467/2007, 1491/2007, 1505/2007, 14/2008, 23/2008, 30/2008, 
41/2008, 49/2008, 55/2008, 100/2008, 132/2008, 165/2008, 184/2008, 193/2008, 196/2008, 
199/2008, 217/2008, 221/2008, 223/2008, 226/2008, 266/2008, 354/2008, 360/2008, 
368/2008 og 417/2008 blev afsluttet på grundlag af Kommissionens svar.

23. Tid og sted for næste møde

Bruxelles, 
mandag den 19. januar 2009 kl. 15.00 og
tirsdag den 20. januar 2009 kl. 9.00 

Mødet hævet kl. 10.45.
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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 (*)

Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Robert Atkins(1,2), Simon Busuttil(1), Carlos José Iturgaiz Angulo(1,2), Mairead McGuinness(1), Manolis Mavrommatis(1,2),Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou (1), Victor Boştinaru (1,2), Proinsias De Rossa (2), Marian Harkin(2), Diana Wallis(1), Margrete Auken(1), 
David Hammerstein (1), Glyn Ford(2), Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (1,2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Margie Sudre(2), Tatjana Ždanoka(2) 

178 (2)

183 (3)

Thomas Wise(1), Marie Anne Isler Béguin(1), Seán Ó Neachtain(1,2), Sylvia-Yvonne Kaufmann(2)

46 (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 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

Irish Farmers' Association ( Gearoid O'Connor, Gerry Gallagher, Thomas Ryan, Billy Somerville, Michael Silke)

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 taċ-'Chairman'/ 
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

Ann Abraham (U.K. Ombusdman) ,  Georgi Stoyanov Patarov (Bishop Gervasy)

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 (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosana Restivo, Helmut Bloech, Hidalgo Alvarez, Francisco Jesus, Alan Beverly,  Karine Bougard 
Cerfontaine, Aristotelis Gavriliadis, David Grimeaud, Manfred Kohler, Marc Maes, Jose Manuel Servert, Flor Castilla, Jose Maria 
Ramos

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 ohra/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 ohra/Andere aanwezigen/ 
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