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EUROPEES PARLEMENT
PE/XVII/OJ/07-149

COMMISSIE VERZOEKSCHRIFTEN

VERGADERING

Donderdag 7 juni 2007, 15.00 uur

ASP A1G-2
Wiertzstraat
BRUSSEL

ONTWERPAGENDA

Van 15.00 – 15.30 uur

1. Coördinatorenvergadering

***

15.30 uur

2. Aanneming ontwerpagenda 1 PE 390.446
FdR 669427

3. Goedkeuring van de notulen van
- 27 maart 2007

- 11 april 2007

PE 388.398
FdR 662812

PE 388.464
FdR 663540

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Rondvraag

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

In aanwezigheid van de Commissie

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

Jugendamt

7a. Nr. 38/2006, ingediend door Wojciech Pomorski (Poolse en Duitse 
nationaliteit), over discriminatie bij bezoekrechten op grond van taal

Nr. 712/2006, ingediend door Lidia Jochimsen (Poolse nationaliteit), 
inzake beweerde discriminatie van Pools sprekende ouders door de 
Duitse jeugdzorginstanties

Nr. 713/2006, ingediend door Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer 
(Poolse nationaliteit), inzake beweerde discriminatie van Pools 
sprekende ouders door de Duitse jeugdzorginstanties

Nr. 848/2006, ingediend door Miroslaw Kraszewski (Poolse 
nationaliteit), 
en nr. 849/2006, ingediend door Brygida Pokrzeptowicz (Poolse 
nationaliteit), 
over vermeende discriminatie van Poolssprekende personen door de 
Duitse sociale dienst voor kinderen en jongeren

Nr. 1008/2006, ingediend door Iwona Laube (Poolse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie van sprekers van het Pools door de Duitse 
autoriteiten voor kinder- en jeugdwelzijn (Jugendamt)

Nr. 77/2007, ingediend door André Bamberski (Franse en Poolse 
nationaliteit), gesteund door dertien medeondertekenaars, tegen de 
dwingende macht van de Duitse jeugdzorgautoriteiten (“Jugendamt”) 
aangaande de rechten en verantwoordelijkheden van gescheiden ouders 
ten opzichte van hun kinderen in die gevallen waarin één ouder Duits 
onderdaan is

PE 388.684
FdR 667043

FdR LT/647024
FdR  DV/668349

PETI20070130_sir712-06_en

PETI20070130_sir713-06_en

PETI20070607_sir848-849-
06_en

PETI20070607_sir1008-06-
77-07_en

7b. Nr. 81/2007, ingediend door Barbara Fischer (Duitse nationaliteit), over 
het verbod van het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken 
(Jugendamt) op omgang met haar dochter

Nr. 127/2007, ingediend door Erhard Wick (Duitse nationaliteit), over 
willekeurige beschikkingen van de Duitse jeugd- en kinderbescherming

PETI20070607_sir81-127-
128-151-07_en
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Nr. 128/2007, ingediend door Thomas Porombka (Duitse nationaliteit), 
over willekeurige beschikkingen van de Duitse jeugd- en 
kinderbescherming

Nr. 151/2007, ingediend door Petra Heller (Duitse nationaliteit), over 
willekeurige beschikkingen van de Duitse jeugd- en kinderbescherming

8. Verzoekschrift 450/2006, ingediend door François Chevalier (Franse 
nationaliteit), over de weigering van de Duitse autoriteiten om zijn 
Franse vaderschapsattest te erkennen

PE 386.627
FdR 660023

Belastingen

9. Nr. 418/2006, ingediend door Danuta Wilinska (Poolse nationaliteit), 
over de onverenigbaarheid van de Poolse belastingwet en de bepalingen 
van de Eerste richtlijn van de Raad 67/227/EEG betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting en 
de Zesde richtlijn van de Raad 77/388/EEG betreffende de harmonisatie 
van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting -
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: 
uniforme grondslag

PE 386.457
FdR 656935

Mededinging

10. Nr. 406/2006, ingediend door Marek Stepien (Poolse nationaliteit), over 
vermeende schendingen van de algemene franchiseprincipes inzake een 
overeenkomst tussen de firma "Cyrus" in Szczecin en het Franse bedrijf 
“Groupe Casino”

PE 386.455
FdR 656933

11. Nr. 992/2005,ingediend door Willi Roerig (Duitse nationaliteit), namens 
de ondernemingsraad van het Duitse Lufthansa AG, over 
veiligheidsbepalingen van de EU inzake luchtvervoer

PE 386.437
FdR 656837

Milieu

12. Nr. 612/2004, ingediend door Adam Bedkowski (Poolse nationaliteit) 
over de bescherming van de biodiversiteit in Polen

PE 357.721/REV. III
FdR 646392

13. Nr. 360/2006, ingediend door Radoslaw Szymczuk (Poolse 
nationaliteit), namens 'Workshop for All Beings', over vermeende 
schending van EU-wetgeving in verband met de  modernisering en
herontwikkeling van de kabelbaan van Kuznice naar Kasprowy Wierch 

PE 384.391
FdR 650317
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in het Natura 2000-gebied in het Tatragebergte

14. Nr. 920/2005, ingediend door Evangelos Alexos (Griekse nationaliteit), 
namens de actiegroep van inwoners van Domokos, gesteund door drie 
medeondertekenaars, over een illegale afvalstortplaats in Domokos 
Ftiotidas in Griekenland

PE 374.217
FdR 639495

15. Nr. 74/2006, ingediend door mevrouw Djamila Saidi Rebbadj (Franse 
nationaliteit), over een project van het plaatselijk bestuur van Marseille 
(Frankrijk) om in Fos sur Mer een fabriek voor de verbranding van 
huishoudelijk afval te bouwen

PE 382.492
FdR 645553

16. Nr. 972/2004, ingediend door Gaetano Montefusco (Italiaanse 
nationaliteit) namens de vereniging 'Avvocato del mare', over 
zeevervuiling door lozingen aan de kust

PE 367.731/rev.
FdR 635105

17. Nr. 163/2006, ingediend door Rosa Dolores Valles Martinez (Spaanse 
nationaliteit), namens het “Foro Social contra el Travase Fuensanta-
Taibilla”, gesteund door 7500 medeondertekenaars, over de schending 
van EU-milieubepalingen betreffende het watervoorzieningsproject 
“Conexión Fuensanta-Taibilla”

PE 384.367
FdR 650277

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

PE 362.432/rev. II
FdR 657022

19. Nr. 570/2005, ingediend door Heinz Brünglinghaus (Duitse 
nationaliteit), over de drinkwaterkwaliteit in de Provincie Alicante 
(Spanje)

PE 374.202/rev.
FdR 657097

20. Nr. 381/2006, ingediend door Giuseppe Brau (Italiaanse nationaliteit), 
waarin wordt gevraagd de belasting op biologisch afbreekbare 
verpakkingen af te schaffen

PE 386.453
FdR 656931

Discriminatie

21. Nr. 396/2004, ingediend door Andrea Raccanelli (Italiaanse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van nationaliteit 
van doctoraalstudenten uit de EU bij de Max Planck Vereniging in 
Duitsland

PE 365.078/rev.
FdR 640301

22. Nr. 781/2003, ingediend door Marie-Thérèse Fauré (Franse PE 370.060/rev.
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nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van nationaliteit FdR 651046

23. Nr. 105/2005 ingediend door David Brenner (Oostenrijkse nationaliteit), 
namens de SPÖ van Salzburg, over de grensoverschrijdende handhaving 
van boetes voor te snel rijden in Europa

PE 372.038/rev.
FdR 657093

Vrij verkeer

24. Nr. 7/2005,ingediend door Frank Semmig (Duitse nationaliteit), over de 
ingewikkelde procedures om naar Ierland te reizen voor niet-EU-burgers 
met een verblijfsvergunning in Groot-Brittannië en Duitsland

PE 369.930/rev.
FdR 657078

25. Nr. 277/2006, ingediend door Vitor Chatinho (Portugese nationaliteit), 
over het vermeende verzuim van de Portugese autoriteiten om aan de 
EU-beginselen inzake vrij verkeer te voldoen

PE 380.628
FdR 634934

26. Nr. 1087/2002, ingediend door Panagiotis Chatzis, Griekse nationaliteit, 
namens de Federatie der Griekse Verenigingen voor elektronisch 
spelmateriaal, over het verbod om elektronische spelmateriaal op 
internet te gebruiken

PE 337.323/REV. IV
FdR 656998

27. Nr. 488/2006, ingediend door Nikolaos Maliakkas (Griekse 
nationaliteit), over het Griekse verbod op het gebruik van elektronische 
videospelletjes in internetcafés

PE 386.461
FdR 656940

Erkenning diploma's

28. Nr. 930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de 
erkenning in Duitsland van in Nederland behaalde diploma's in de 
fysiotherapie

PE 376.533/rev.
FdR 646405

Sociale zaken

29. Nr. 88/2006, ingediend door Claus Dieter Most (Duitse nationaliteit), 
over problemen in verband met een vergoeding voor een 
vakopleiding

PE 380.617
FdR 634921

30. Nr. 656/2001, ingediend door Vítor Martins Correia (Portugese 
nationaliteit), over zijn ouderdomspensioen

PE 317.247/REV. IV
FdR 646447

31. Nr. 177/2006, ingediend door Claude Karsenti (Franse nationaliteit), PE 380.625
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namens de heer Fabrice Keller, over aan hem verschuldigde uitkeringen 
na een verandering van woonplaats van Frankrijk naar Oostenrijk

FdR 634931

32. Nr. 358/2003, ingediend door Nelson Nunes (Portugese nationaliteit), 
over zijn socialezekerheidsrechten

PE 341.483/rev. II
FdR 646450

33. Nr. 236/2005, ingediend door Pasquale Galluccio (Italiaanse 
nationaliteit), over niet-naleving van het Gottardo-arrest met betrekking 
tot de socialezekerheidsregelingen door Italië

PE 374.196/rev.
FdR 657094

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

34. Nr. 793/99, ingediend door de heer M. Harris Synodinos (Griekse 
nationaliteit), namens de heer D. Markatos, betreffende de weigering van 
de bevoegde Griekse autoriteiten opticiens vergunning te verlenen voor 
het uitoefenen van hun beroep indien zij hun studie in Italië hebben 
gevolgd

PE 290.566/REV. XIII
FdR 656994

35. Nr. 555/2003, ingediend door Afonso Serafim Gonçalves (Portugese 
nationaliteit), over zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering

PE 343.944/rev. II
FdR 556493

36. Nr. 489/2005, ingediend door Günther Weber (Duitse nationaliteit), over 
de weigering van een ziekenfonds om een behandeling in een andere 
lidstaat goed te keuren

PE 376.501/rev.
FdR 661026

37. Nr. 825/2005, ingediend door Panagiotis Georgiadis (Griekse 
nationaliteit), over problemen met de arbeidsongeschiktheidsuitkering 
van zijn vader

PE 374.299/rev.
FdR 661030

38. Nr. 923/2005, ingediend door Antonio Aranda Dato en Dolores 
Rodrighuez Martinez (Spaanse nationaliteit), over het feit dat zij niet in 
het pensioenfonds van Philips zijn opgenomen

PE 386.616
FdR 660012
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39. Nr. 978/2005, ingediend door Dietmar Bieber (Duitse nationaliteit), over 
vermeende nalatigheid van Duitsland in het naleven van Richtlijn 
90/396/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van 
wetgevingen van de lidstaten inzake gastoestellen

PE 378.479/rev.
FdR 661031

40. Nr. 280/2006, ingediend door Aboulgasm Omar Younes Said (Libanese 
nationaliteit), over de intrekking van zijn recht op vrij verkeer na zijn 
scheiding van een Maltese burger

PE 386.622
FdR 660018

41. Nr. 338/2006,ingediend door Daniel Gyoere (Duitse nationaliteit), over 
de noodzaak van verkrijgbaarheid van dierlijke insuline voor 
diabetespatiënten 

PE 386.624
FdR 660020

42. Nr. 434/2006, ingediend door Marco Neves da Silva (Portugese 
nationaliteit), over vermeende ontoereikende veiligheidsnormen op de 
luchthaven van Porto

PE 386.626
FdR 660022

43. Nr. 620/2006, ingediend door Marc Russmeier (Franse nationaliteit?), 
over een vermeende schending van de vrije concurrentie in de sector van 
begrafenisondernemingen in Toulouse 

PE 386.633
FdR 660029

o O o

44. Datum en plaats van de volgende vergadering2

 
1. Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997 op grond van werkdocument 
PE 223.544 worden de agendapunten onder B niet op deze vergadering 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.

2. De volgende vergadering vindt plaats op
 Maandag 25 juni 2007 om 15.00 uur en
 Dinsdag 26 juni 2007 om 9.00 uur
 in Brussel.
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