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1. Aanneming van de ontwerpagenda (1) PE523.156
FdR 1010287

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 17 oktober 2013

PV– PE522.910
FdR 1008790
+ bijlage

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag

_________________________
(1) Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997, op grond van werkdocument 
PE223.544, zullen de punten onder B 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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*** Stemming ***

5. Advies inzake 29e jaarverslag over de controle op de toepassing 
van het EU-recht (2011)
voor JURI (2013/2119(INI))
Rapporteur:   PAKSAS   (EFD)
(termijn AM: 30 oktober 2013, 17.00 uur)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

   PA– PE513.298
   FdR 1007189

   AM– PE522.775
   FdR 1007693

*** Einde stemming ***

In aanwezigheid van de Commissie

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

Vervoer – burgerlijke vrijheden

6. Verzoekschrift 749/2012, ingediend door M. B. (Britse 
nationaliteit), over de verlenging van het experiment met de 
röntgen-lichaamsscanner op de luchthaven van Manchester
en
Verzoekschrift 1636/2012, ingediend door M. B. (Britse 
nationaliteit), over lichaamsscanners op de luchthavens in het 
Verenigd Koninkrijk

   CM– PE502.164
   FdR 922990

   CM– PE519.676
   FdR 1004108

Erkenning van kwalificaties

7. Verzoekschrift 689/1998, ingediend door David Petrie (Britse 
nationaliteit), namens de "Associazione Lettori di Lingua 
Straniera in Italia", over de situatie van leraren in vreemde talen 
in Italië
(in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschriften 0508 en 0509/2007, ingediend door Simon 
Lander en Cheryl Wolley (Britse nationaliteit), over discriminatie 
van lectoren vreemde talen aan de Universiteit van Cagliari en 
andere Italiaanse universiteiten

   CM–
   PE472.170/REV. X
   FdR 892831

   sir

8. Verzoekschrift 1954/2012, ingediend door Fazakas Palma 
(Hongaarse nationaliteit), gesteund door twee 
medeondertekenaars, namens de Birth House Association, over 

   sir
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vermeende inbreuk door Hongarije op de richtlijn betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties
(in aanwezigheid van indiener)

Milieu

9. Verzoekschrift 1380/2011, ingediend door Ferenc Tibor Zsák 
(Hongaarse nationaliteit), namens de Society of Conservationists 
of Eastern Hungary, over advies C (2011) 351 van de Europese 
Commissie inzake bescherming van fauna en flora in verband met 
de wijziging van het ontwikkelingsplan voor de stad Györ in 
Hongarije
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE496.598
   FdR 914318

10. Verzoekschrift 1342/2011 ingediend door Rosmarie Hennecke-
Gramatzki (Duitse nationaliteit), uit naam van Black Stork 
Ornithological Collective (Colectivo Ornitológico Cigüeña 
Negra), over de schendingen van de kaderrichtlijn water, de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn en het Verdrag van Aarhus in 
San Bernabé, Algeciras (Cádiz)
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE492.751/REV
   FdR 1003930

Studiereis

11. Verslag van studiereis naar Griekenland (17-20 september 2013)
- behandeling werkdocument
(in aanwezigheid van indieners)

   DT– PE514.858
   FdR 942577

Sociale zaken

12. Verzoekschrift 0847/2011, ingediend door Mohammad Reza 
Fardoom (Britse nationaliteit), namens Solidarity, Independence 
and Democracy (SID), over bezuinigingen op de Europese 
openbare dienst
(in aanwezigheid van indiener)

   sir
   Advies BUDG

17.30 - 18.30 uur (achter gesloten deuren)

13. Coördinatorenvergadering
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* * *

Dinsdag 26 november 2013, 9.00 uur

14. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de 
coördinatoren

Verslag

15. Verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, 
uw toekomst
(2013/  INI)  (COM(2013) 269 final
Rapporteur:   SALAVRAKOS  (EFD)
(termijn AM: 16 december 2013 / behandeling AM: 20-21 januari 
2014 / aanneming: 10-11 februari 2014)
- behandeling ontwerpverslag

  PR– PE522.951
   FdR 1008997

Studiereis

16. Verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje (11-13 februari
2013)
(termijn AM: 27 november 2013, 12.00 uur / goedkeuring:  
16.12.13)
- behandeling werkdocument

   DT– PE508.307
   FdR 1008140

Milieu

17. Verzoekschrift 1441/2012, ingediend door Didier Malé (Franse 
nationaliteit), over een vuilstortplaats in Bois du Roi (Frankrijk)
(in aanwezigheid van indiener)

  sir

18. Verzoekschrift 1194/2013, ingediend door Lidia Panetto 
(Italiaanse nationaliteit), over het aanwijzen van een 
afvalverwerkingsterrein voor Rome (locatie Falcognana) ter 
vervanging van Malagrotta
(in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschrift 1574/2013, ingediend door Pasquale Calzetta 
(Italiaanse nationaliteit), over afvalverwerking in Falcognana
en
Verzoekschrift 1713/2013, ingediend door Alfredo Pallone, lid 
Europees Parlement (Italiaanse nationaliteit), ondersteund door 4 
andere leden van het Europees Parlement, over hetzelfde 
onderwerp

   sir
  

+ FFV IT report

   sir

   sir
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(in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschrift 1856/2013, ingediend door Laura Pasetti 
(Italiaanse nationaliteit), over hetzelfde onderwerp
(in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschrift 1968/2013, ingediend door Luigino Bucchi 
(Italiaanse nationaliteit), over hetzelfde onderwerp
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

  sir

19. Verzoekschrift 0051/2013, ingediend door Pedro Jimenez San 
José (Spaanse nationaliteit), over de goedkeuring voor projecten 
op het gebied van de winning, de opslag en het vervoer van 
aardgas in Doñana (Huelva), een Natura 2000-gebied
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

20. Verklaring door de voorzitter van de Ierse 
verzoekschriftencommissie

Europese Ombudsman

21. Presentatie door de Europese ombudsvrouw, mevrouw Emily 
O'Reilly, over haar speciaal verslag met betrekking tot een klacht 
inzake Frontex

   LT– PE523.094
   FdR 1009850

* * *

B. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de 
behandeling af te sluiten

22. Verzoekschrift 1216/2008, ingediend door Paolo Brundu 
(Italiaanse nationaliteit), over het energiebeleid in Italië

   CM–
   PE424.013/REV. II
   FdR 1006089

23. Verzoekschrift 1472/2008, ingediend door Alexandros 
Triantafillis (Griekse nationaliteit), gesteund door twee 
medeondertekenaars, over het onvermogen van de Griekse 

   CM–
   PE428.051/REV. VI
   FdR 1003762
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overheid om de EU-wetgeving en de bepalingen van het Handvest 
van de grondrechten af te dwingen in verband met de werking van 
de centrale markt te Athene (Organismos Kentrikis Agoras 
Athinon)

24. Verzoekschrift 0820/2009, ingediend door Samia Mesbah (Franse 
nationaliteit), over de erkenning van Franse diploma's in Spanje

   CM– PE431.104
   FdR 800242

25. Verzoekschrift 1102/2009, ingediend door Gerard Cussinet 
(Franse nationaliteit), namens "Association de Défense pour le 
Droit au Logement et à la Consommation", over de vervuiling die 
wordt veroorzaakt door de slechte exploitatie van de 
vuilstortplaats van Cusset (Vichy Val d'Allier, Frankrijk)

   CM–
   PE438.354/REV. II
   FdR 851663

26. Verzoekschrift 1595/2009, ingediend door Alex Lesbros (Franse 
nationaliteit), namens het gemeentebestuur van Vendeuil, over de 
geplande verwerking van gevaarlijk afval en verontreinigde 
mineralen nabij de rivier de Oise in een beschermd gebied in 
Vendeuil

   CM– PE450.778/REV
   FdR 882121

27. Verzoekschrift 1737/2009, ingediend door Antonio Gaspari 
(Italiaanse nationaliteit), namens "Movimento per la vita Italia", 
gesteund door circa 500 000 medeondertekenaars, over het leven 
en de waardigheid van de mens

   CM– PE454.588
   FdR 851675

28. Verzoekschrift 1770/2009, ingediend door Carlo Crotti (Italiaanse 
nationaliteit), namens Associazione"Salvaguardia idraulica del 
territorio padovano e veneziano", over mogelijke schending van 
Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van 
overstromingsrisico's bij de aanleg van een snelweg van Venetië 
naar Padua

   CM– PE448.706
   FdR 829517

29. Verzoekschrift 1384/2010, ingediend door Dieter Schlemann 
(Duitse nationaliteit), namens het bedrijf "LTB Schlemann 
GmbH", over verzuimd optreden door het Europees Agentschap 
voor de veiligheid van de luchtvaart bij inbreuken op Verordening 
(EG) nr. 1702/2003 van de Commissie tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en 
milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante 
producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de 
certificering van ontwerp- en productieorganisaties

   CM–
   PE483.558/REV. II
   FdR 1003784

30. Verzoekschrift 1104/2011, ingediend door C. E. M. (Roemeense 
nationaliteit), over zijn recht op permanent verblijf in Zweden

   CM– PE521.560
   FdR 1006093
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31. Verzoekschrift 1028/2012, ingediend door P. W. (Poolse 
nationaliteit), over het voorstel tot wijziging van Richtlijn 
2008/104/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 
november 2008 betreffende uitzendarbeid

   CM– PE519.617
   FdR 1004012

32. Verzoekschrift 1217/2012, ingediend door Andy Buchan (Britse 
nationaliteit), over toegang tot de rechter voor Schotse 
slachtoffers van institutioneel kindermisbruik
en
Verzoekschrift 1341/2012, ingediend door Andrew Buchan 
(Britse nationaliteit), over het recht op toegang tot de rechter van 
slachtoffers van institutioneel seksueel misbruik, proeven met 
geneesmiddelen en eenzame opsluiting in Schotland

   CM– PE514.904
   FdR 942937

   LT Scotland

33. Verzoekschrift 1475/2012, ingediend door H. H. (Duitse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie van gepensioneerden 
in Duitsland

   CM– PE521.565
   FdR 1006101

34. Verzoekschrift 1485/2012, ingediend door Vera Artz (Duitse 
nationaliteit), over de weigering van een Franse universiteit om 
haar kwalificaties te erkennen

   CM– PE519.653
   FdR 1004083

35. Verzoekschrift 1489/2012, ingediend door M.R. (Nederlandse 
nationaliteit), over de vertaling van haar diploma in een andere 
taal dan het Duits met het oog op erkenning ervan

   CM– PE519.654
   FdR 1004084

36. Verzoekschrift 1500/2012, ingediend door Monika Kavecka, 
Jozefina Sukenikova, Peter Blasko (Slowaakse nationaliteit), 
namens "Zakladna odborova organizacia sestier a porodnych 
asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna Odborova organizacia FNsP 
Zilina a Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina", gesteund 
door drie medeondertekenaars, over arbeidsduur en interne 
arbeidsorganisatie in het FNsP Zilina

   CM– PE519.655
   FdR 1004085

37. Verzoekschrift 1501/2012, ingediend door Paula Pereira 
(Portugese nationaliteit), over de weigering van de Portugese 
luchtvaartmaatschappij TAP om haar aan boord te laten gaan

   CM– PE521.567
   FdR 1006103

38. Verzoekschrift 1504/2012, ingediend door Chantal Maynard 
(Franse nationaliteit), over dubbele belasting op haar Duitse 
pensioenrechten

   CM– PE521.568
   FdR 1006104

39. Verzoekschrift 1507/2012, ingediend door Rosella Lucente 
(Italiaanse nationaliteit), over het niet erkennen van professionele 
kwalificaties in Spanje

   CM– PE519.656
   FdR 1004086
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40. Verzoekschrift 1509/2012, ingediend door Chimica Italiana, een 
Italiaans bedrijf, over de implementatie van de "REACH-
verordening"

   CM– PE521.569
   FdR 1006105

41. Verzoekschrift 1514/2012, ingediend door José Félix Del Río 
Rosendi (Spaanse nationaliteit), gesteund door 2 
medeondertekenaars, over het recht van kinderen met een 
handicap op een passende behandeling

   CM– PE519.657
   FdR 1004087

42. Verzoekschrift 1518/2012, ingediend door V. M. (Griekse 
nationaliteit), over het buiten de wet stellen van de Griekse 
neonazipartij Hrysi Avgi

  CM– PE519.659
   FdR 1004089

43. Verzoekschrift 1528/2012, ingediend door Graham Smith (Britse 
nationaliteit), over gegevensbescherming om bedrijfsgegevens uit 
te sluiten

   CM– PE521.570
   FdR 1006106

44. Verzoekschrift 1530/2012, ingediend door Trudy Carroll (Ierse 
nationaliteit), over de oprichting van een centrale Europese 
gegevensbank voor vermiste en ongeïdentificeerde personen

   CM– PE519.660
   FdR 1004090

45. Verzoekschrift 1541/2012, ingediend door Nicholas Crossin 
(Ierse en Britse nationaliteit), over vermeende schending door de 
Franse autoriteiten van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun familieleden

   CM– PE521.572
   FdR 1006108

46. Verzoekschrift 1557/2012, ingediend door Vasile Capra 
(Roemeense nationaliteit), over een geschil over een erfenis in 
Roemenië

   CM– PE521.573
   FdR 1006109

47. Verzoekschrift 1576/2012, ingediend door Rolf Juschkewitz 
(Duitse nationaliteit), over erkenning in de gehele EU van de 
opleiding tot ouderenverpleegkundige en -verzorger

   CM– PE521.574
   FdR 1006110

48. Verzoekschrift 1588/2012, ingediend door Eusebio de Blas 
Rivero (Spaanse nationaliteit), over discriminerende criteria voor 
de pensioenberekening in Spanje

   CM– PE519.668
   FdR 1004098

49. Verzoekschrift 1658/2012, ingediend door Tsvetan Vetsov 
(Bulgaarse nationaliteit), voorzien van 3 handtekeningen, over het 
wanbeheer van een met EU-middelen gefinancierd project in 
Bulgarije

   CM– PE521.578
   FdR 1006115

50. Verzoekschrift 1676/2012, ingediend door C. M. (Roemeense 
nationaliteit), over de overdraagbaarheid van telefoonnummers in 
Roemenië

   CM– PE521.579
   FdR 1006117
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51. Verzoekschrift 1687/2012, ingediend door Uwe Krüger (Duitse 
nationaliteit), over de arbeidstijd van zeevarenden op EU-schepen

   CM– PE521.580
   FdR 1006118

52. Verzoekschrift 1719/2012, ingediend door Myriam Plein (Duitse 
nationaliteit), over vlees van ritueel geslachte dieren in 
levensmiddelen

   CM– PE521.581
   FdR 1006119

53. Verzoekschrift 1733/2012, ingediend door K. S. (Duitse 
nationaliteit), over Europese wetgeving ter voorkoming van 
alcoholmisbruik

   CM– PE521.582
   FdR 1006120

54. Verzoekschrift 1736/2012, ingediend door Therese Misch (Duitse 
nationaliteit), over bescherming tegen de gevolgen van roken

   CM– PE521.583
   FdR 1006121

55. Verzoekschrift 1738/2012, ingediend door Lara Sabel (Duitse 
nationaliteit), over een verbod op menthol- en dunne sigaretten

   CM– PE521.584
   FdR 1006122

o O o

56. Datum en plaats volgende vergadering
 5 december 2013, 9.00-12.30 uur


