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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften
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ONTWERPAGENDA
Vergadering

donderdag 5 december 2013, 9.00 – 12.30 uur

Brussel

Zaal   PHS P4B001

van 9.00 tot 9.30 uur (achter gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

* * *

om 9.30 uur

2. Aanneming van de ontwerpagenda  (1) PE524.625
FdR 1011335

_________________________
(1) Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997, op grond van werkdocument 
PE 223.544, 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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3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag

5. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

Studiereis

6. Verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje (11 t/m 13 februari 
2013)
(indieningstermijn amendementen: 27 november 2013, 12.00 uur 
/ goedkeuring:  16 december 2013)
- behandeling werkdocument
- behandeling amendementen

   DT – PE508.307
   FdR 1008140

   AM

In aanwezigheid van de Commissie

A. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de Europese 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld deze in de 
commissie te behandelen

Gezondheid – onderzoek

7. Verzoekschrift 1358/2011, ingediend door Annemarie Grosshans 
(Duitse nationaliteit), namens hoogleraren op het gebied van 
biochemie, onder wie Nobelprijswinnaars, gesteund door 140 
medeondertekenaars, over een vrijstelling van veterinaire 
controles aan de buitengrenzen van de EU voor fruitvliegjes 
(Drosophila melanogaster), krachtens Richtlijn 91/496/EEG en 
Besluit 2007/275/EG van de Commissie
(in aanwezigheid van indiener)

   CM – PE492.753
   FdR 907501

   + AGRI advies

Rechten van de consument

8. Verzoekschrift 1268/2010, ingediend door Cristóbal Aguado Laza 
(Spaanse nationaliteit), namens de vereniging "Asociación 
Valenciana de Agricultores" (ASAJA), over fytosanitaire 
producten, plagen en ziekten bij plantaardige producten
(in aanwezigheid van indiener)

   CM –
   PE469.901/REV.
   FdR 1003782

9. Verzoekschrift 1236/2011, ingediend door Michael Rolfe (Britse 
nationaliteit), gesteund door 4 medeondertekenaars, over de 
Cypriotische bouwwetgeving en de vermeende onverenigbaarheid 

   CM –
   PE494.727/REV
   FdR 920497
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ervan met de consumentenwetgeving van de EU
(in aanwezigheid van indiener)

Discriminatie

10. Verzoekschrift 1873/2013, ingediend door Rolf Weber (Duitse 
nationaliteit), over de verhuur van een stuk grond in Frankrijk aan 
een Duitse landbouwer en over leeftijdsdiscriminatie

   sir

Mededinging

11. Verzoekschrift 0338/2012, ingediend door Georgios Floras 
(Griekse nationaliteit), over een gestelde niet-naleving van de 
mededingingswetgeving door de Griekse commissie Mededinging
(in aanwezigheid van indiener)

   CM – PE502.168
   FdR 922996

Verslag

12. Jaarverslag over de activiteiten van de Commissie 
verzoekschriften in 2013
Rapporteur:   WALESA  (PPE)
- eerste gedachtewisseling

* * *

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

13. Verzoekschrift 1278/2011, ingediend door A.C.E. (Spaanse 
nationaliteit), over gedwongen onteigening ten behoeve van de 
installatie van hoogspanningsmasten en een windmolenpark te 
Villayón (Asturië)

   CM – PE502.134
   FdR 922956

14. Verzoekschrift 1196/2012, ingediend door Helena Carvalho 
(Portugese nationaliteit), over vermeende misleidende reclame 
door goedkope luchtvaartmaatschappijen

   CM – PE521.561
   FdR 1006096

15. Verzoekschrift 1207/2012, ingediend door José Gómez Mondría 
(Spaanse nationaliteit), namens het stadsbestuur van Rotglà i 
Corberà (Valencia), over een geplande afvalinstallatie in een 

   CM – PE513.218
   FdR 939043
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aangrenzende gemeente

16. Verzoekschrift 1210/2012, ingediend door Matías Alonso Blasco 
(Spaanse nationaliteit), namens de Grupo para la Recuperación de 
la Memoria Histórica, over het uitroepen van 22 juli tot Europese 
dag voor de herdenking van slachtoffers van haat

   sir
   LT Pres

17. Verzoekschrift 1234/2012, ingediend door Friedhelm Münter 
(Duitse nationaliteit), voorzien van 2 handtekeningen, over 
vermeende inbreuken op het EU-recht

   CM – PE521.562
   FdR 1006097

18. Verzoekschrift 1325/2012, ingediend door M. C. (Franse
nationaliteit), over zijn ouderdomspensioen

   CM – PE521.563
   FdR 1008676

19. Verzoekschrift 1593/2012, ingediend door Siegfried Teske 
(Duitse nationaliteit), namens Antennengemeinschaft 
Arzberg II e.V., over de inning van auteursrechtvergoedingen 
door de Duitse organisatie GEMA

   CM – PE521.576
   FdR 1006112

20. Verzoekschrift 1594/2012, ingediend door Heiner Schwab 
(Duitse nationaliteit), over de oprichting van een Europees 
octrooigerecht
en
Verzoekschrift 1615/2012, ingediend door Cäcilia Braun-Müller 
en Martina Braun (Duitse nationaliteit), namens KLB 
Diözesanverband Freiburg, over de oprichting van een Europees 
octrooigerecht
en
Verzoekschrift 1616/2012, ingediend door Martina Schachtner 
(Duitse nationaliteit), over de oprichting van een Europees 
octrooigerecht
en
Verzoekschrift 1732/2012, ingediend door Anton Habersetzer 
(Duitse nationaliteit), over het Europese octrooi

   CM – PE521.577
   FdR 1006113

o O o

21. Datum en plaats volgende vergadering
 16 december 2013, 15.00 - 18.30 uur


