
PV\757756SV.doc PE416.594v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

PETI_PV(2008)12-1_2

PROTOKOLL
från sammanträdet den 1 december 2008, kl. 15.00–18.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades måndagen den 1 december 2008, med utskottets ordförande 
Marcin Libicki som ordförande.

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista (PE 416.307)

Ordföranden meddelade att Alexandra Dobolyi och Michael Cashman hade skickat sina 
ursäkter för att de inte kunde medverka på grund av andra åtaganden i Europaparlamentet. 
Han informerade också om att Förenade kungarikets parlaments- och sjukvårdsombudsman
Ann Abrahams skulle närvara. Hon skulle göra ett uttalande och delta i diskussionen om 
uppföljningen av krisen inom Equitable Life (punkt 5). När den punkten behandlades skulle 
huvudframställarna Paul Braithwaite och Leslie Seymour vara närvarande liksom 
Rüdiger Krege, som hade ingett framställning 208/2006 i en liknande fråga (punkt 6). 
Framställarna skulle också vara närvarande för punkterna 4, 7, 8, 9, 10 och 18. 
Carlos Carnero González, föredragande för yttrandet om riktlinjer för ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgares initiativ i enlighet 
med artikel 11.4 i EU-fördraget (punkt 18) skulle också vara frånvarande på grund av arbete i 
parlamentet. Föredraganden för betänkandet från AFCO, Sylvia-Yvonne Kaufmann, skulle 
emellertid närvara och yttra sig. Vad gäller B-punkterna, så skulle punkterna 57, 58 och 62 
diskuteras som A-punkter vid ett senare sammanträde. 

2. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden föreslog att utskottet skulle avsluta framställning 816/2005, ingiven av 
Michael Sachanides, eftersom all korrespondens till honom hade skickats i retur av 
postkontoret och ingen ny adress hade meddelats. Han föreslog också att 
framställning 0008/2007, ingiven av Campbell McPherson, skulle förbli avslutad efter en 
ytterligare undersökning av sekretariatet som byggde på kompletterande information från 
framställaren som hade begärt att hans framställning skulle tas upp på nytt. Efter samråd med 
kommissionen hade ingen tillräcklig grund för att uppfylla denna begäran fastställts.

Ordföranden begärde att framställning 0188/2006, ingiven av Anna Krazucka (polsk 
medborgare) för Izba Pracodawców Polskich (den polska arbetsgivareföreningen) skulle tas 
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upp på nytt. Framställningen gällde en påstådd överträdelse från de polska och tyska 
myndigheterna av EU:s regler om sociala trygghetssystem för anställda och deras familjer 
som flyttar inom gemenskapen och framställare skulle vara Tomasz Major, ordförande för den 
polska arbetsgivareföreningen. (Tomasz Major har trots detta redan ingett en liknande 
framställning under eget namn, som har registrerats som nummer 1198/2008). Ledamöterna 
godkände förslaget.

3. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

4. Ingivande av framställning 1616/2008 om de franska polisernas anställningssystem

Framställarna ingav sin framställning och deras företrädare Karine Bougard Cerfontaine, 
gjorde ett kort uttalande. Framställningen kommer att behandlas på vanligt sätt.

Följande yttrade sig: ordföranden och sir Robert Atkins (ordningsfråga).

5. Uppföljning av krisen inom Equitable Life Assurance Society

Framställning 0611/2004, ingiven av Arthur White (brittisk medborgare), om påstått 
myndighetsmissbruk från de brittiska myndigheternas sida när det gäller fallet 
”Equitable Life Assurance Society”
och
framställning 0029/2005, ingiven av Paul Braithwaite (brittisk medborgare) för 
Equitable Members’ Action Group [Handlingsgruppen för Equitables 
försäkringstagare], om den brittiska regeringens påstådda underlåtenhet att ta ansvar 
för det fullständiga genomförandet av EU:s direktiv om livförsäkringar och andra 
försäkringar, särskilt när det gäller tillsynen av Equitable Life
(i närvaro av framställaren)
och 
framställning 0495/2005, ingiven av Liam Noonan (irländsk medborgare), om falska 
förespeglingar av sakförhållanden avseende en Equitable Life-obligation och orättvis 
ersättning
och
framställning 775/2005, ingiven av Manfred Bischof (tysk medborgare), om påstådda 
brister inom brittiska Financial Services Authority (FSA) i kontrollen av Equitable Life 
Insurance Company

Följande yttrade sig: ordföranden, Ann Abraham, Förenade kungarikets parlaments- och 
sjukvårdsombudsman, som sammanfattade huvudpunkterna i den PM hon ingett till utskottet, 
Mairead McGuinness, Diana Wallis, sir Robert Atkins, Kathy Sinnott, Paul Braithwaite 
(framställare), Leslie Saymour (framställare) och Alan Beverly (kommissionen).

Beslut: Ordföranden skulle skriva till talmannen Hans-Gert Pöttering och informera honom 
om diskussionen samt be honom skriva till finansministern och förklara Europaparlamentets 
ståndpunkt och väcka frågan om ersättning till offren. Talmannen skulle också skriva till det 
brittiska parlamentets särskilda utskott för offentlig förvaltning. En kopia av den skrivelsen 
skulle översändas till Gerardo Galeote, utskottsordförandekonferensens ordförande, för 
kännedom.
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6. Framställning 0508/2006, ingiven av Rüdiger Krege (tysk medborgare), (för 
Poly-Markt GmbH), om påstådda brott mot EG-rätten av det brittiska 
försäkringsbolaget Clerical Medical Investment Group Limited

Följande yttrade sig: ordföranden, Rüdiger Krege (framställare), Christian Hindahl 
(framställare), Heinz Zündel (framställare), Alan Beverly (kommissionen) och Diana Walllis.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortsätta i avvaktan på ytterligare 
upplysningar från kommissionen. Ordföranden skulle skriva till den tyska myndigheterna och 
framföra utskottets oro.

7. Framställning 0795/2007, ingiven av Latchezar Popov (bulgarisk medborgare), för 
den bulgariska ortodoxa kyrkans heliga synod, om påstådda kränkningar av 
Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, särskilt de artiklar som rör religionsfrihet, rätt till 
egendom, rätt till rättvis rättegång och rätt till åtnjutande av sociala rättigheter

Följande yttrade sig: ordföranden, biskop George Gervasy (företrädare för den bulgariska 
ortodoxa kyrkans heliga synod), Aristotelis Gavriliadis (kommissionen), Kathy Sinnott, 
Margrete Auken och Victor Bostinaru.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortsätta i avvaktan på ytterligare 
upplysningar från kommissionen. Ordföranden skulle skriva till de bulgariska myndigheterna 
och framföra utskottets oro och till den behöriga kommissionsledamoten med en uppmaning 
om att kommissionen borde göra en grundlig undersökning av frågan samt framföra utskottets 
missnöje med kommissionens svar.

8. Framställning 1282/2007, ingiven av Rémi Sallé (fransk medborgare), för 
föreningen 4CASP, om miljöpåverkan från ett broprojekt över Loire, öster om 
Orléans, i samband med ringleden runt Orléans (”le grand contournement”)

och
9. Framställning 37/2005, ingiven av Laurence de la Martinière (fransk medborgare), 

för organisationen A.D.I.P.H.C.M., om motorvägsringleden runt staden Orléans

Punkterna 8 och 9 diskuterades gemensamt.

Följande yttrade sig: ordföranden, Rémi Sallé (framställare), Thierry Soler (medlem av 
”Conseil général du Loiret”), Jean-Marie Salomon (framställare), Jean-Louis Sénotier 
(framställare), Christian Masson (framställare), David Grimeaud (kommissionen), 
Maria Anne Isler Béguin och Margrete Auken.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortsätta i avvaktan på ytterligare 
upplysningar från kommissionen. Ordföranden bekräftade utskottets ståndpunkt så som den 
framgick av rekommendationerna i rapporten från informationsuppdraget och motståndet mot 
att bygga en bro vid Mardie. Ordföranden skulle skriva till den franska miljöministern. Det 
bör påpekas att även ”Schéma de cohérence territorial (SCoT)” har framfört invändningar mot 
projektet.
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10. Framställning 0637/2008, ingiven av Pawel Szczepanski (polsk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare en person, om säkra engångssprutor

Följande yttrade sig: ordföranden, Pawel Szczepanski (framställare), Piotr Zurawski 
(framställare), Manfred Kohler (kommissionen), Victor Bostinaru och 
David Hammerstein Mintz.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortsätta i avvaktan på ytterligare 
upplysningar från kommissionen. Ordföranden skulle översända framställningen till utskottet 
för miljö. folkhälsa och livsmedelssäkerhet för information.

11. Yttrande över en aktiv dialog med medborgarna om Europa

Föredragande: Kathy Sinnott (IND/DEM)
Inledande diskussion

Hela texten skulle finnas tillgänglig för en mer omfattande diskussion vid sammanträdet 
den 19–20 januari 2009.

Följande yttrade sig: ordföranden och Kathy Sinnott (föredragande).

12. Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
handlingar

Föredragande: David Hammerstein Mintz (Verts/ALE)
Behandling av förslaget till yttrande

Följande yttrade sig: ordföranden, David Hammerstein Mintz (föredragande) och Marc Maes 
(kommissionen).

Tidsfrist för ändringsförslagen bestämdes till den 15 december 2008 kl. 12.00 och 
omröstningen i utskottet skulle äga rum under sammanträdet den 19–20 januari 2009.

13. Betänkande om konsekvenserna av den omfattande urbaniseringen i Spanien för 
de europeiska medborgarnas individuella rättigheter                    

Föredragande: Margrete Auken (Verts/ALE)
Fortsatt diskussion

Följande yttrade sig: ordföranden, Margrete Auken (föredragande), José Manuel Servert 
(kommissionen), Flor Castilla (kommissionen), Carlos José Iturgaiz Angulo, 
sir Robert Atkins och Juan Manuel Revuelta, valenciska regionalkontorets generaldirektör.

Hela texten skulle finnas tillgänglig för en mer omfattande diskussion vid sammanträdet 
den 19–20 januari 2009.

*
***

Sammanträdet ajournerades kl. 18.39.
***
*
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Tisdagen den 2 december 2008

14. Samordnarnas sammanträde (kl. 9.00–10.00)

Sammanträdet öppnades kl. 10.02 med utskottets ordförande Marcin Libicki som ordförande.

15. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

Ordföranden lämnade följande information:
1. Frågor där utskottet hade uppmanats avge ett yttrande:

 Kommissionen: 25:e årsrapporten om övervakningen av gemenskapsrättens 
tillämpning (KOM(2008)0777 – 18-11-2008).

 Meddelande från kommissionen om tillämpningen av Europeiska gemenskapens 
miljöbestämmelser (KOM(2008)0773/4)

ALDE-gruppen hade utsetts till behörigt utskott för dessa yttranden.

2. Framställning om mänskliga rättigheter och demokrati i Vitryssland
En framställning som undertecknats av tiotusentals personer hade överlämnats till talmannen 
Hans-Gert Pöttering under ett särskilt sammanträde med ordföranden för delegationen för 
Vitryssland och ordföranden för utskottet för framställningar. För att följa upp detta hade man 
beslutat att försöka organisera ett gemensamt sammanträde med utskottet och 
Europaparlamentets delegation för Vitryssland, eventuellt under någon av parlamentets 
delsessioner i Strasbourg, möjligen i februari eller mars, till vilken de viktigaste framställarna 
skulle bjudas in, inbegripet vinnaren av Sacharovpriset.
3. Återupptagande av en expertundersökning av fastighetsägande i Rumänien, Bulgarien och 
Västra Balkan
På grund av det stora antalet framställningar som mottagits och att det senaste försöket att 
begära en extern undersökning kommit på skam, hade villkoren reviderats något. 
Samordnarna hade gått med på det reviderade förslaget så att förfarandet äntligen kunde 
inledas.
4. Busuttils betänkande om ”City Guide”
Frågan hade varit föremål för en skriftväxling och skulle behandlas igen i talmanskonferensen 
under veckan (vecka 49). Samordnarna kom överens om att ännu en gång vända sig till 
talmannen Hans-Gert Pöttering i frågan.
5. Uppföljning av framställningen om öppna källkoder
Samordnarna hade dragit slutsatsen att beslutet om en extern undersökning av fördelarna och 
nackdelarna med programvara som bygger på öppna källkoder för parlamentet och dess 
aktiviteter helt sorterade under presidiet. Ordföranden skulle framföra utskottets ståndpunkt 
till talmannen Hans-Gert Pöttering.
6. Framställning 358/2006, ingiven av Paul Roditilev
Framställaren, som fortfarande var missnöjd med resultatet av utskottets försök att reagera på 
hans oro (utskottet hade beslutat att avsluta framställningen under sammanträdet i maj) hade 
vid flera tillfällen kontaktat sekretariatet. Samordnarna gav sekretariatet i uppdrag att skriva 
till framställaren och bekräfta beslutet.

Följande yttrade sig: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, som hänvisade till framställning 651/2008, ingiven av 
Jose Miguel Gonzalez Cruz (spansk medborgare), för Asociacion de Vecinos Huerta de la 
Salud, om den planerade avverkningen av 229 träd från trädgården Prado de San Sebastian 
(Sevilla), och som krävde att rekommendationen skulle ändras från otillåtlig till tillåtlig och 
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att kommissionen skulle uppmanas lämna upplysningar. Ordföranden uppgav att han hade 
träffat framställarna och att han delade deras åsikt. Ledamöterna instämde.

16. Yttrande om riktlinjer för ett förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om genomförande av medborgares initiativ i enlighet med artikel 11.4 i 
EU-fördraget            

Föredragande: Carlos Carnero Conzález (PSE)

Föredraganden av yttrandet var frånvarande på grund av sitt arbete i parlamentet, men 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, föredragande för AFCO:s betänkande, tog till orda och lämnade en 
kortfattad redogörelse av huvudpunkterna i sitt betänkande. Ordföranden meddelade att den 
slutliga texten till yttrandet skulle finnas tillgänglig vid sammanträdet den 19-20 januari 2009.

17. Framställning 1029/2007, ingiven av Freddy Kerr (irländsk medborgare), om 
översvämning och andra problem i samband med den geografiska närheten mellan 
hans gård och väg N4 (grevskapet Longford)

Följande yttrade sig: ordföranden, Helmut Bloech (kommissionen), Kathy Sinnott och 
Manolis Mavrommatis.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortsätta i avvaktan på ytterligare 
upplysningar från kommissionen. 

18. Framställning 1277/2007, ingiven av Marcelino Abraira Piñeiro (spansk 
medborgare), för Comunidad de Propietarios de la Colonia el Pisón, där han 
protesterar mot uppförandet av ett avloppsreningsverk i omedelbar närhet av 
deras bostadsområde i Gijónate

Följande yttrade sig: ordföranden och Helmut Bloech (kommissionen).

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle avslutas efter kommissionens svar. 

19. Framställning 1301/2007, ingiven av James McCarrick (irländsk medborgare) för 
Irish Farmers Association [irländska jordbruksföreningen] i Sligo, om oskäliga 
vattenavgifter

Följande yttrade sig: ordföranden, James McCarrick (framställare), Helmut Bloech 
(kommissionen), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott och Marian Harkin.

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortsätta i avvaktan på ytterligare 
upplysningar från kommissionen. Ordföranden skulle skriva till de irländska myndigheterna 
och ta upp frågan med irländska miljöministern under dennes kommande besök i Irland.

20. Framställning 0823/2007, ingiven av Santiago López Segovia (spansk medborgare), 
om ett EU-finansierat projekt för uppförande av avsaltningsanläggning i 
Torrevieja (Alicante)

Följande yttrade sig: ordföranden och José María Ramos Florido (kommissionen).

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle avslutas efter kommissionens svar. 
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21. Framställning 382/2007, ingiven av Joseph Fsadni (maltesisk medborgare), om 
beräkningen av hans pensionsrättigheter i Malta

Följande yttrade sig: ordföranden och William Floyd (kommissionen).

Beslut: Behandlingen av framställningen skulle fortsätta i avvaktan på ytterligare 
upplysningar från kommissionen. 

22. Framställningar under B
Framställningarna 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 och 417/2008 avslutades på grundval av kommissionens svar. 

23. Datum och plats för nästa sammanträde 

Bryssel: 
19 januari 2009, kl. 15.00 och 
20 januari 2009, kl. 9.00 

Sammanträdet avslutades kl. 10.45.
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