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EUROPEES PARLEMENT
PE/XVII/OJ/07-147

COMMISSIE VERZOEKSCHRIFTEN

VERGADERING

Woensdag 11 april 2007 om 9.00 uur
en om 15.00 uur

ASP  A3G-2
Wiertzstraat
BRUSSEL

ONTWERPAGENDA

9.00 - 10.00 uur

1. Coördinatorenvergadering

10.00 uur

2. Aanneming ontwerpagenda1 PE 386.663
FdR 660565

3. Goedkeuring van de notulen van
- 30 januari 2007

PE 384.507
FdR 651437

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Rondvraag

6. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de 
coördinatoren

 
1 Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997 op grond van werkdocument PE 223.544 zullen de 

punten onder B en C van de ontwerpagenda in geen geval op de huidige vergadering worden behandeld. Ieder lid kan 
evenwel staande de vergadering verzoeken dat een punt onder B verplaatst wordt naar rubriek A. Dit punt zal dan 
automatisch voor behandeling met debat worden opgenomen in rubriek A van een volgende vergadering.
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In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijk antwoord van de Commissie in de commissie 
worden behandeld

Rechten van consumenten

7. Nr. 45/2006, ingediend door Chris Slade (Britse nationaliteit), namens 
House of Smocking en Stuart Johnston (Britse nationaliteit), gesteund 
door meer dan 435 medeondertekenaars, over misleidende praktijken 
door het Spaanse bedrijf European City Guide S.L. (ECG)

PE 380.955
FdR 639693

8. Nr. 245/2006, ingediend door Waldemar Pape (Duitse nationaliteit), over 
stijging van de energieprijzen en de gevolgen hiervan voor openbare 
diensten

PE 384.377
FdR 650301

Belastingen

9. Nr. 626/2000, ingediend door de heer Klaus Schuler (Duitse 
nationaliteit) over een geval van dubbele belasting op een onroerend 
goed dat door erfenis is verkregen

PE 331.802/rev.
FdR 650893

10. Nr. 255/2003, ingediend door Gérard Keyser (Franse nationaliteit), over 
vermeende dubbele heffing van vermogensbelasting

PE 376.464
FdR 623355

11. Nr. 1121/2003, ingediend door Stéphan Bellegy (Franse nationaliteit), 
over belasting op internet-toegang

PE 384.352
FdR 650244

12. Nr. 470/2001, ingediend door Andrew Watson, Britse nationaliteit, over 
'shopping trips' (winkelreisjes) naar het vasteland en het gedrag van de 
Britse douane en commiezen  

Nr. 813/2001, ingediend door Andrew Watson (Britse nationaliteit) over 
'shopping trips' (winkelreisjes) naar het vasteland en het gedrag van de 
Britse douane en commiezen 

Nr. 846/2001, ingediend door Patricia Joyce Gray (Britse nationaliteit) 
over  controlemaatregelen van de Britse douane

Nr. 957/2001, ingediend door David Williams (Britse nationaliteit), over 
winkeluitstapjes naar het continent en de afschaffing van belastingvrije 
verkopen 

Nr. 961/2001, ingediend door Johnson Adedeji Ibitola (Britse 
nationaliteit) over winkeluitstapjes naar het continent voor de aankoop 
van alcohol en sigaretten, en het optreden van de Britse douane- en 
accijnsautoriteiten 

Nr. 139/2002, ingediend door Brian Jones (Britse nationaliteit), over 
douanevoorschriften inzake het vervoeren van tabak en alcohol tijdens 

PE 329.201/rev. II
FdR 650922
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reizen tussen lidstaten

Nr. 577/2002, ingediend door Phillips Cath (Britse nationaliteit) over de 
inbeslagneming van haar auto door de douane in Dover, vanwege 
vermeende tabaksmokkel

Nr. 915/2002, ingediend door Graham Bathurst (Britse nationaliteit)  
over het vrije verkeer van goederen - Richtlijn 92/12/EEG

Nr. 1118/2002, ingediend door Kelly Hughes (Britse nationaliteit) over 
het in beslag nemen van uit Europa ingevoerde goederen

en
Nr. 497/2006 ingediend door R Chamberlain (Britse nationaliteit), over 
de import van Franse tabak in het Verenigd Koninkrijk en de hiermee 
verband houdende inbeslagname van zijn voertuig

PE 384.405
FdR 650333

Vrij verkeer

13. Nr. 716/2005, ingediend door Thorsten Alt (Duitse nationaliteit), over 
schending van de regelgeving betreffende het vrije verkeer van personen 
en diensten in de Europese Unie

PE 376.516
FdR 623406

14. Nr. 722/2005, ingediend door Antonella Muscat (Maltese nationaliteit), 
over problemen in verband met haar voornemen van Malta naar Groot-
BrittanniÙ te verhuizen, samen met haar kind over wie zij de voogdij 
heeft

PE 372.083
FdR 610644

Discriminatie

15. Nr. 391/2005, ingediend door Penelope Mountzourea-Panagiotou 
(Griekse nationaliteit), en 8 medeondertekenaars, over vermeende 
discriminatie betreffende het salaris van Griekse leerkrachten die naar 
Duitsland zijn overgeplaatst, met het verzoek de desbetreffende Griekse 
wetgeving te wijzigen

PE 367.768/rev.
FdR 646402

16. Nr. 142/2006, ingediend door Wasilios Katsoulis (Duitse nationaliteit), 
over discriminatie van gehandicapten door Duitse 
verzekeringsmaatschappijen

PE 384.366
FdR 650262

Milieu

17. Nr. 31/2006, ingediend door Giampiero Angeli (Italiaanse nationaliteit), 
gesteund door 21 medeondertekenaars, over ernstige gevaren voor de 
gezondheid door dioxines van afvalverwijdering

PE 376.541/rev.
FdR 651044

18. Nr. 851/2005, ingediend door barones Sarah Ludford (Britse 
nationaliteit, lid EP), gesteund door 237 medeondertekenaars, over de 

PE 369.940/REV. III
FdR 635113
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waterkwaliteit van de Theems

19. Nr. 284/2004, ingediend door Charles Winfield (Britse nationaliteit), 
over de kwaliteit van het drinkwater in Alicante in Spanje

PE 362.432/rev.
FdR 646390

20. Nr. 484/2006 ingediend door John de Zulueta Greenebaum (Spaanse 
nationaliteit), namens de 'Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo', 
over de extreme geluidsoverlast van luchtvaartverkeer na de aanleg van 
nieuwe vliegroutes voor de luchthaven Barajas van Madrid

PE 384.404
FdR 650332

21. Nr. 796/2005, ingediend door Marisol Montes en Pere Vallejo (Spaanse 
nationaliteit), namens 'Plataforma l'Ave Pel Litoral', over het verwachte 
hogesnelheidstreintraject dat Barcelona doorkruist

PE 380.931
FdR 639667

22. Nr. 328/2005, ingediend door Juan Carlos Del Olmo Castillejos 
(Spaanse nationaliteit), namens WWF ADENA (Vereniging voor 
Natuurbehoud), over cofinanciering door de EU van een project om de 
maritieme toegang tot de haven van Sevilla te verbeteren, ondanks de 
overtreding van milieurichtlijnen

PE 380.920
FdR 639655

23. Nr. 71/2006, ingediend door José Manuel Dolón García (Spaanse 
nationaliteit), over de vermeende inbreuk op verschillende 
milieurichtlijnen bij de bouw van een zwem- en vrijetijdscomplex in 
'Punta la Víbora' op initiatief van de gemeente Torrevieja

PE 380.892
FdR 639626

15.00 uur

Milieu en eigendomsrechten

24. Nr. 261/2001, ingediend door Stella Zacharia (Griekse nationaliteit), uit 
naam van de vereniging "Actie van Zakynthos voor Milieu- en 
Cultuurbehoud", over de bescherming van de zeeschildpad Caretta 
caretta in de baai van Laganas (Zakynthos), waar deze leeft

Nr. 404/2001, ingediend door Maria Vitsou (Griekse nationaliteit), over 
gebrek aan respect voor het particulier eigendomsrecht in verband met 
maatregelen ten behoeve van de zeeschildpad caretta-caretta

PE 311.540/REV. IV
FdR 595192

25. Nr. 582/2005, ingediend door Kassiani-Annita Koutsouveli (Griekse 
nationaliteit), over het gebrek aan overheidssteun voor de restauratie van 
een beschermd kasteel in Mani, in het zuiden van de Pelopennesos

PE 372.016
FdR 610327

26. Nr. 371/2006, ingediend door José Francisco Fernández Gatón  (Spaanse 
nationaliteit), namens het 'Plataforma Filón Verde', over de bedreiging
door nieuwe mijnprojecten in Castilla y León van plaatsen die voor de 
Gemeenschap van belang zijn

Nr. 388/2006, ingediend door E.M.G.M. (Spaanse nationaliteit), over de 
onverenigbaarheid van dagbouwmijnen in het gebied van communautair 
belang "Alto Sil" met de Richtlijnen 92/43/EG en 97/11/EG

PE 386.452
FdR 656930
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Gezondheid

27. Nr. 631/2004, ingediend door Ingeborg Vurgun-Kern (Duitse 
nationaliteit), namens de "Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen 
e.V." (Zelfhulpgroep voor vrouwen beschadigd door siliconen), over een 
moratorium van siliconenimplantaten

PE 384.354
FdR 650246

28. Nr. 95/2005, ingediend door C. Maria Della Croce di Dojola (Italiaanse 
nationaliteit), over de verkoop in de Europese Unie van momenteel in 
Zwitserland en de Verenigde Staten gebruikte 
kankerbestrijdingsmiddelen

PE 384.355
FdR 650247

29. Nr. 397/2006, ingediend door Jean Tostain (Franse nationaliteit), namens 
de Europese Unie van Niet-rokers, over een volledig rookverbod in 
gesloten of overdekte openbare of particuliere werkruimtes in Europa

PE 384.395
FdR 650321

Sociale zaken

30. Nr. 1113/2002, ingediend door Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara  
(Finse nationaliteit) over pensioendiscriminatie van in het buitenland 
wonende Finnen

PE 360.126
FdR 572058

31. Nr. 960/2001, ingediend door Patrick O'Brien (Britse nationaliteit), over 
de pensioenrechten van Britse onderdanen die in een andere lidstaat 
wonen

PE 318.521/REV. III
FdR 639921

32. Nr. 586/2001, ingediend door de heer Manuel García Bado (Spaanse 
nationaliteit) namens "Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-
trabajadores de Gibraltar", over het uitblijven van verhoging van het 
pensioen van Spaanse gepensioneerden die in Gibraltar hebben gewerkt

PE 313.942/rev. VII
FdR 650923

33. Nr. 1218/2003, ingediend door John Benson (Britse nationaliteit),over 
pensioenrechten van voormalige werknemers van Allied Steel & Wire 
Company in Cardiff.

PE 384.353
FdR 650245

34. Nr. 206/2006, ingediend door de heer John Kaufman (Britse 
nationaliteit), over de verenigbaarheid van Pensioenwet 2004 van het 
Verenigd Koninkrijk met artikel 8 van Richtlijn 80/987/EEG van de 
Raad

PE 382.496
FdR 645557

35. Nr. 23/2006, ingediend door Luigina De Santis (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Europese federatie van gepensioneerden en ouderen 
(FERPA), gesteund door 400.000 medeondertekenaars, over maatregelen 
op Europees niveau om de rechten van gepensioneerden te steunen

PE 380.953
FdR 639691

36. Nr. 275/2006, ingediend door Adrian Mifsud (Maltese nationaliteit), 
namens de Association of Local Council Executive Secretaries (Malta), 
over de onjuiste omzetting van EG-Richtlijn 1999/70 door de Maltese 

PE 384.383
FdR 650307
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regering

37. Nr. 852/2005, ingediend door Gábor Nagy (Hongaarse nationaliteit), 
namens de Vereniging van brandweerkazernes van de stad Boedapest en 
verscheidene lidorganisaties, gesteund door 276 medeondertekenaars, 
over de werktijdbepalingen

PE 384.359
FdR 650252

38. Nr. 384/2006, ingediend door Enza Sarcià Martorino (Italiaanse 
nationaliteit), over een arbeidsgeschil in Duitsland

PE 384.393
FdR 650319

Erkenning rechterlijke uitspraken

39. Nr. 247/2006, ingediend door Gilbert Favero (vermoedelijk 
Luxemburgse nationaliteit), over zijn probleem in verband met 
erkenning in Duitsland van een echtscheidingsarrest in Luxemburg

PE 382.498
FdR 645559

Erkenning diploma's

40. Nr. 230/2006, ingediend door Michael Reichart (Oostenrijkse 
nationaliteit), over erkenning van artsenopleidingen met diploma's uit 
twee of meer EU- of EER-landen

PE 384.376
FdR 650300

Diversen

41. Goedkeuring verslag over de resultaten van de onderzoeksmissie naar 
Spanje (Andalusië, Valencia, Madrid) in verband met de toepassing van 
het landrecht en de rechten van vastgoedeigenaars   

PE 386.549
FdR DT/660551

B. Verzoekschriften waarvan, in het licht van het schriftelijk antwoord van de Europese Commissie, 
wordt voorgesteld de behandeling als afgesloten te beschouwen

42. Nr. 319/2006, ingediend door J.T. (Duitse nationaliteit) over het niet 
naleven van EU-richtlijnen inzake de bevordering van energieproductie 
uit hernieuwbare bronnen en problemen met de autoriteiten rond 
markttoegang en research

PE 384.389
FdR 650315

43. Nr. 340/2006 door de heer James Croke (Ierse nationaliteit) uit naam van 
de Irish Reverse Vending Association, over de invoering van Reverse 
Vending Machines ("statiegeldautomaten") in Ierland.

PE 384.390
FdR 650316

44. Nr. 392/2006, ingediend door Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira 
(Portugese nationaliteit), over vermeende onregelmatigheden van de 
Portugese bank Millennium bcp en tekortkomingen van de Portugese 
overheid

PE 384.394
FdR 650320

45. Nr. 399/2006, ingediend door Michel Berhocoirigoin (Franse 
nationaliteit), namens "Euskal Herriko Laborantza Ganbara", over 

PE 384.396
FdR 650322
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vermeende onregelmatigheden in verband met de toewijzing van 
fondsen voor een project in Aquitaine dat gedeeltelijk wordt betaald 
door het EFRO (Doelstelling 2)

46. Nr. 431/2006, ingediend door Walter Pilz (Duitse nationaliteit), over het 
verplicht meedoen aan een wettelijk verplichte ongevallenverzekering 
binnen beroepsorganisaties 

PE 384.401
FdR 650329

47. Nr. 458/2006, ingediend door Nicolás Antonio Porras Gómez (Spaanse 
nationaliteit), namens "Los Chicharreros", over de niet-naleving door de 
regering van de Canarische Eilanden van de EU-wetgeving inzake 
gezondheidsvoorschriften voor het niet-commerciële verkeer van 
gezelschapsdieren

PE 384.403
FdR 650331

o O o

48. Datum en plaats van de volgende vergadering1

 
1 De volgende vergadering vindt plaats op

Woensdag 2 mei 2007,
9.00 uur en 15.00 uur,
in Brussel.


