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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften
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ONTWERPAGENDA
Vergadering

maandag 16 december 2013, 15.00 – 18.30 uur

Brussel

zaal ASP A3G-3

van 15.00 tot 15.30 uur (achter gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

* * *

15.30 uur

2. Aanneming van de ontwerpagenda  (1) PE524.831
FdR 1012803

_________________________
(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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3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag

5. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

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

Immigratie

6. Verzoekschrift 1596/2012, ingediend door Lucie Haardt (Duitse 
nationaliteit), namens Jugendliche ohne Grenzen, ondersteund 
door ongeveer 25 organisaties en honderden handtekeningen, over 
de mensenrechten van vluchtelingen in Europa

   CM– PE524.824
   FdR 1012707

7. Verzoekschrift 1714/2013, ingediend door Elisabeth Schmock 
(Duitse nationaliteit), gesteund door 31 medeondertekenaars, over 
gelijke verdeling van de lasten met betrekking tot vluchtelingen 
die via Italië en Griekenland de EU binnenkomen

   sir

8. Verzoekschrift 1769/2013, ingediend door Bernhard Sengen 
(Duitse nationaliteit), over het vluchtelingenprobleem en een 
mogelijke oplossing

   sir

9. Verzoekschrift 1909/2013, ingediend door Renato Lelli 
(Italiaanse nationaliteit), namens de Associazione Genitori 
Separati, over de regeling van immigratie in de Europese Unie

   sir

10. Verzoekschrift 1946/2013, ingediend door Pro Asyl –
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (Duits), 
gesteund door honderden medeondertekenaars, over de opsluiting 
van mensen die bescherming zoeken

   sir

11. Verzoekschrift 1948/2013, ingediend door Dorothee Matthias 
(Duitse nationaliteit), over de behandeling van asielzoekers

   sir

12. Verzoekschrift 2056/2013, ingediend door Cesare Rizzi 
(Italiaanse nationaliteit), namens de Associazione Amici della 
Domenica, over de immigratietragedie bij Lampedusa (Italië)

   sir
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13. Verzoekschrift 2091/2013, ingediend door Emiliano Fratello 
(Italiaanse nationaliteit), over een gemeenschappelijke Europese 
immigratiestrategie in het Middellandse Zeegebied
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir

14. Verzoekschrift 1690/2012, ingediend door Regina Schlacht 
(Oostenrijkse nationaliteit), over beroepsopleidingen voor 
asielzoekers
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE524.825
   FdR 1012708

Constitutionele zaken

15. Verzoekschrift 1375/2013, ingediend door Giuseppe Lamparelli 
(Italiaanse nationaliteit), over het behoud van de Italiaanse 
provincies
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   sir

Milieu

16. Verzoekschrift 0622/2010, ingediend door A.I.C. (Roemeense 
nationaliteit), namens "AD Astra", de Associatie van Roemeense 
wetenschappelijke onderzoekers, over de veronderstelde 
overtreding van de Europese wetgeving door het 
goudwinningsproject van Roșia Montană (Roemenië)
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0628/2011, ingediend door Sorin Jurca 
(Roemeense nationaliteit), namens de Culturele Stichting Roșia 
Montană, over de schade aan het milieu door het 
goudwinningsproject in Roșia Montană (Roemenië)
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0891/2011, ingediend door A.S. (Roemeense 
nationaliteit), over mijnbouw met cyaan te Roșia Montană

   CM– PE458.701/REV.
   FdR 887589

   sir

17. Verzoekschrift 0298/2012, ingediend door Arivem, een Franse 
vereniging, over de bouw van een gasproductie-installatie in 
Romainville (Frankrijk)
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 1005/2012, ingediend door A.C. (Franse 
nationaliteit), over de voorgenomen aanleg van een 
methaniseringsinstallatie in Romainville, Frankrijk

   CM–
   PE500.682/REV. II
   FdR 1012746
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om 18.00 uur

*** Stemming ***

Studiereis

18. Verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje (11 t/m 13 februari 
2013)
(termijn voor de indiening van amendementen: 27 november 
2013, 12.00 uur / goedkeuring  16 december 2013)
- behandeling van de vertaalde amendementen
- goedkeuring van het studiereisverslag

   DT– PE508.307
   FdR 1008140

   AM 1012709

*** Einde stemming ***

* * *

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

19. Verzoekschrift 0643/2007, ingediend door Stefania Alessandrelli 
(Italiaanse nationaliteit), namens het wijkbewonerscomité 
Torrette, over stedelijke luchtvervuiling als gevolg van 
vrachtverkeer

   CM–
   PE407.961/REV. V
   FdR 1010173

20. Verzoekschrift 0940/2008, ingediend door Arie Machiel 
Rijkenberg (Australische nationaliteit), over het niet erkend 
worden in België van een examen in het Nederlands dat in 
Nederland is afgelegd

   CM–
   PE423.674/REV. V
   FdR 1010175

21. Verzoekschrift 0302/2009, ingediend door Eugenia Ioan (Duitse 
nationaliteit), over koersverliezen in verband met de uitbetaling in 
Duitsland van haar Roemeense pensioen

   CM–
   PE429,622/REV. III
   FdR 1010177

22. Verzoekschrift 1334/2010, ingediend door Samuel Martin-Sosa 
(Spaanse nationaliteit), namens de milieubeweging "Ecologistas 
en Acción", over de aanleg van een afvalstortplaats nabij de 
Spaanse stad Toledo en het daaraan verbonden gevaar voor de 
lokale populaties van zeldzame en beschermde arenden

   CM–
   PE462,696/REV. III
   FdR 1010182

23. Verzoekschrift 0938/2011, ingediend door Andrea Niemeyer-Otte 
(Duitse nationaliteit), over de niet-erkenning van een 
opvoedingsperiode door de Duitse sociale dienst

   CM–
   PE500,668/REV. II
   FdR 1010188

24. Verzoekschrift 1385/2011, ingediend door Antoni Bague 
Guerrero (Spaanse nationaliteit), over illegaal afvalstoffenbeheer 
en urbanisatiepraktijken in Gimenells i el Pla de la Font (Lleida)

   CM– PE494.739/REV.
   FdR 1010190
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25. Verzoekschrift 0552/2012, ingediend door V. S. (Italiaanse 
nationaliteit), over een gepland windenergieproject voor de kust 
van L'Atmetlla de Mar (Tarragona, Spanje)

   CM– PE523.127
   FdR 1010194

26. Verzoekschrift 0876/2012, ingediend door Pedro Barrionuevo 
Valero (Spaanse nationaliteit), over het wanbeheer van afval en 
geluidsoverlast veroorzaakt door ondergrondse afvalcontainers, 
die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid in La Unión 
(Murcia)

   CM– PE523.129
   FdR 1010197

27. Verzoekschrift 1367/2012, ingediend door Alejandro Laguna 
Martín-Meldaña (Spaanse nationaliteit), namens Plataforma 
Sindical de Empleados Públicos de España, gesteund door 
21 medeondertekenaars, over de bezuinigingsmaatregelen die in 
Spanje aan ambtenaren worden opgelegd.
en
Verzoekschrift 1929/2012, ingediend door Marrahí Escribà 
Marrahí (Spaanse nationaliteit), over de bezuinigingsmaatregelen 
die zijn opgelegd aan ambtenaren in Spanje

   CM– PE523.132
   FdR 1010202

28. Verzoekschrift 1391/2012, ingediend door Christinel Farsch 
(Duitse nationaliteit), met 93 medeondertekenaars, over de 
aansluiting op het elektriciteitsnet van een dorp in Roemenië

   CM– PE523.133
   FdR 1010203

29. Verzoekschrift 1401/2012, ingediend door Donalda Saule 
Surplyte (Litouwse nationaliteit), namens de dorpsgemeenschap 
Kisiniai, over een goedgekeurd project voor de aanleg van een 
groeve in het dorp Kisiniai (Klaipėda, Litouwen)

   CM– PE523.134
   FdR 1010204

30. Verzoekschrift 1477/2012, ingediend door Lasse Schuldt (Duitse 
nationaliteit), gesteund door vijf medeondertekenaars, over 
bepalingen op het gebied van de zomertijd gedurende het jaar

   CM– PE523.136
   FdR 1010206

31. Verzoekschrift 1550/2012, ingediend door de heer Hammann 
(Duitse nationaliteit), namens Euro Media Trade GmbH, over de 
weigering van de Duitse autoriteiten om PayPal-rekeningen te 
erkennen

   CM– PE523.139
   FdR 1010209

32. Verzoekschrift 1566/2012, ingediend door Szwagrun Janusz 
(Poolse nationaliteit), namens Poly-Service S.A., over 
beperkingen op de invoer van goederen en buitensporige 
administratieve procedures

   CM– PE523.140
   FdR 1010210

33. Verzoekschrift 1574/2012, ingediend door Marlies van Hoef 
(Nederlandse nationaliteit), over ongelijkheid bij de toekenning 
van Europese subsidies

   CM– PE523.141
   FdR 1010211
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34. Verzoekschrift 1579/2012, ingediend door Alberto Lago 
González (Spaanse nationaliteit), namens Ferbal Agrícola SL, 
over de geplande hogesnelheidslijn tussen Murcia en Cartagena 
(Spanje), die schadelijk zou zijn voor een Natura 2000-gebied

   CM– PE523.142
   FdR 1010212

35. Verzoekschrift 1614/2012, ingediend door B. M. (Duitse 
nationaliteit), over het voorstel voor een verordening inzake 
geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens

   CM– PE523.143
   FdR 1010213

36. Verzoekschrift 1644/2012, ingediend door Alberto Puglia 
(Italiaanse nationaliteit), over problemen met zijn 
ziektekostenverzekering in Duitsland

   CM– PE523.144
   FdR 1010214

37. Verzoekschrift 1683/2012, ingediend door Tobias Holzreiter 
(Duitse nationaliteit), over de bescherming van 
kortegolffrequenties tegen elektromagnetische straling
en
Verzoekschrift 1685/2012, ingediend door Werner Brun (Duitse 
nationaliteit), over de bescherming van kortegolffrequenties tegen 
elektromagnetische straling

   CM– PE523.145
   FdR 1010215

38. Verzoekschrift 1720/2012, ingediend door Volker Utschick 
(Duitse nationaliteit), over het etiketteren van producten voor 
persoonlijke verzorging

   CM– PE523.147
   FdR 1010217

39. Verzoekschrift 1737/2012, ingediend door G. B. (Duitse 
nationaliteit), over de privatisering van de binnenlandse 
watervoorziening

   CM– PE523.148
   FdR 1010218

40. Verzoekschrift 1874/2012, ingediend door Karla Kamp (Duitse 
nationaliteit), over initiatieven tegen roken van het Europees 
Parlement

   CM– PE523.153
   FdR 1010224

41. Verzoekschrift 1880/2012, ingediend door Sebastian Wladarz 
(Duitse nationaliteit), over het Poolse onderwijsstelsel en het 
verzorgen van onderwijs in het Duits

   CM– PE523.154
   FdR 1010225

o O o

42. Datum en plaats volgende vergadering
 20 januari 2014, 15.00 – 18.30 uur
 21 januari 2014, 9.00 – 12.30 uur


