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1. Aanneming van de ontwerpagenda(1) PE 526.340
FdR 1015250

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 25-26 november 2013
 5 december 2013

PV– PE 524.676
FdR 1011637
PV– PE 526.191
FdR 1014133
+ bijlagen

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag
_________________________
(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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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

Stemrechten

5. Verzoekschrift nr. 446/2007, ingediend door Harry Shindler 
(Britse nationaliteit), over het recht van in het buitenland 
woonachtige Britse burgers om te stemmen in de nationale 
parlementaire verkiezingen 
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 400.359
   FdR 702270
   LT Pres

Vervoer

6. Verzoekschrift nr. 1138/2012, ingediend door Vasileios 
Antonopoulos (Griekse nationaliteit), namens de Centrale en 
Noordelijke Griekse autobuslijnen, over de deregulering van het 
passagiersvervoer over de weg 

   CM– PE 508.143
   FdR 932031

7. Verzoekschrift nr. 711/2012, ingediend door Mariysz Miasko 
(Poolse nationaliteit), namens het advocatenkantoor "Kancelaria 
Prawne Viggen", over de uitlegging van sommige bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels 
betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het 
beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot 
intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad

   CM– PE 502.170
   FdR 922998

Overheidssubsidies - Concurrentie

8. Verzoekschrift nr. 21/2013 , ingediend door John Savage (Britse 
nationaliteit), over de buitensporige kosten van het Allerton 
Waste Recovery Park
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   sir
   

Milieu

9. Verzoekschrift nr. 768/2012, ingediend door Ana Martina Varela 
Velo (Spaanse nationaliteit), over voorgenomen goudwinning in 
open groeves in de gemeente Cabana (La Coruña, Galicië)
(in aanwezigheid van indiener)

   CM–
   PE 508.107
   FdR 931990
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10. Verzoekschrift nr. 95/2012, ingediend door Julio Martín De 
Eugenio Manglano (Spaanse nationaliteit), namens de Asociación 
Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro, over een 
gepland afvalwaterzuiveringsstation in Valdemoro en 
Cimpozuelos (Madrid), dat een effect zou hebben op het 
Natura 2000-netwerk en een inbreuk zou vormen op de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn
en tevens
Verzoekschrift nr. 282/2012, ingediend door Javier Carrillo 
Castaño (Spaanse nationaliteit), namens EQUO, over 
afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in Valdemoro en Cimpozuelos 
(Madrid), die een effect zou hebben op het Natura 2000-netwerk 
en een inbreuk zou vormen op de milieueffectbeoordeling, de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 496.605/REV
   FdR 1003946

Grondrechten

11. Verzoekschrift nr. 838/2012, ingediend door Vasilis 
Hadjievangelou (Cypriotische nationaliteit), over veronderstelde 
schendingen van de mensenrechten op Cyprus

   CM– PE 506.281/REV
   FdR 1004006

12. Verzoekschrift nr.1653/2010 van Markella Isaia-Tsiakka 
(Cypriotische nationaliteit) namens de "Association of Refugee 
and Displaced Mothers" (Vereniging van moeders die vluchteling 
of ontheemd zijn), over discriminatie van de kinderen van 
vrouwelijke vluchtelingen

   CM–
   PE 448.711/REV. II
   FdR 887585

van 17.30 tot 18.30 uur (achter gesloten deuren)

13. Coördinatorenvergadering
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* * *

Dinsdag 21 januari 2014

om 09.00 uur

14. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

Verslagen

15. Verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, 
uw toekomst
(2013/  INI )  (COM(2013) 269 final
Rapporteur:   SALAVRAKOS (EFD)
(termijn AM: 16.12.13 / goedkeuring: 10-11.02.2014  )
- behandeling amendementen

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

16. Jaarverslag over de activiteiten van de Commissie 
verzoekschriften in 2013
Rapporteur:   WALESA  (EPP)
(termijn AM:  ?  / goedkeuring: 10-11.02.2014 (tbc) )
- behandeling ontwerpverslag

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

Studiereis

17. Verslag over de studiereis naar Griekenland (17-20 september 
2013)
- behandeling van het werkdocument

   DT– PE 514.858
   FdR 942577
   

Milieu

18. Verzoekschrift nr.1175/2012, ingediend door Tania Jackson 
(Britse nationaliteit), over de geplande bouw van twee 
kernreactoren in Hinkley Point, in het Verenigd Koninkrijk

   CM– PE 508.152
   FdR 932040

19. Verzoekschrift nr. 413/2012, ingediend door Petar Troyanski 
(Bulgaarse nationaliteit), namens het Verbond voor de vrijheid 
van meningsuiting "Anna Politovskaya", betreffende de 
veronderstelde onregelmatigheden met betrekking tot de 
kerncentrales in Bulgarije
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 500.690
   FdR 920528
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20. Verzoekschrift nr. 1666/2013, ingediend door P.T. (Roemeense 
nationaliteit), namens de vereniging "Save Damaroaia and 
Bucurestii Noi Neighbourhoods", over vermeende schending van 
Europese wetgeving met betrekking tot de bouw van een groot 
aantal panden in de historische wijk "Parcelarea Bazilescu" 
(Boekarest, Roemenië)
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   sir

21. Verzoekschrift nr. 359/2012 ingediend door Maria Elena Solís 
Yánez (Spaanse nationaliteit), over de vergunning voor 
olieprospectie in Fuerteventura en Lanzarote (Canarische 
Eilanden), die vermoedelijk een inbreuk zou vormen op de 
Richtlijn betreffende milieueffectbeoordelingen en de 
Habitatrichtlijn
en tevens
Verzoekschrift nr. 559/2012, ingediend door Pedro Hernández 
Camacho (Spaanse nationaliteit), gesteund door 164 
medeondertekenaars, over de verlening van een vergunning voor 
olie-exploratie rond Fuerteventura en Lanzarote (Canarische 
Eilanden), die vermoedelijk een inbreuk vormt op de richtlijn 
milieueffectbeoordeling en de habitatrichtlijn
en tevens
Verzoekschrift nr. 683/2012, ingediend door Ma del Carmen 
Cabrera González (Spaanse nationaliteit), over de vergunning 
voor olie-exploratie in Fuerteventura en Lanzarote (Canarische 
Eilanden), die vermoedelijk een inbreuk vormt op de 
kaderrichtlijn water
en tevens
Verzoekschrift nr. 1826/2012, ingediend door Daniel Pérez Creus 
(Spaanse nationaliteit), over het verlenen van een vergunning 
voor het boren naar olie op Fuerteventura en Lanzarote 
(Canarische Eilanden) 
en tevens
Verzoekschrift nr. 801/2013, ingediend door María Mercedes 
Gómez Sande (Spaanse nationaliteit), over de vergunning voor 
olie-exploratie op Fuerteventura en Lanzarote (Canarische 
Eilanden) 
(in aanwezigheid van indieners)

   CM– PE 500.687
   FdR 920525
   

   sir

  

* * *
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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 nr. 181/2011, ingediend door Rosa Burgos Rérez 
(Spaanse nationaliteit), namens 'Verdes de Aragón', over een 
wintersportproject in Montanuy in de autonome Noord-Spaanse 
regio Aragón en de daarmee samenhangende milieuschade

   CM–
   PE 476.020/REV. II
   FdR 

23. Verzoekschrift nr. 1386/2011, ingediend door Antonio Javier 
Rodríguez Castillo (Spaanse nationaliteit), over het verplichte 
tolgeldsysteem op de autosnelweg "Via do Infante" in de Algarve, 
Portugal

   CM– PE 492.754/REV
   FdR 1012843

24. Verzoekschrift nr. 79/2012, ingediend door de vereniging 
"Victoire de la révolution de décembre 1989" en acht andere 
verenigingen, over de huidige situatie in Roemenië
en tevens
Verzoekschrift nr. 109/2012, ingediend door G. P. (Roemeense 
nationaliteit), over de vermeende corruptie van het gerechtelijk 
apparaat
en tevens
Verzoekschrift nr. 244/2012, ingediend door A. V. (Roemeense 
nationaliteit), over toezicht op het rechtssysteem in Roemenië
en tevens
Verzoekschrift nr. 637/2012, ingediend door I. D. (Roemeense 
nationaliteit), namens de Roemeense "Diasporapartij", over de 
toestand in Roemenië
en tevens
Verzoekschrift nr. 1814/2012, ingediend door Y. D. (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de "Union for Private Economic 
Enterprise", over corruptie en georganiseerde misdaad in 
Bulgarije

   CM– PE 524.839
   FdR 1012857

25. Verzoekschrift nr. 134/2012, ingediend door Anaïs Berthier en 
Natacha Cingotti (Franse nationaliteit), namens ClientEarth en 
Friends of the Earth Europe, gesteund door 
14 medeondertekenaars, over toegang tot EU-documenten en 
milieu-informatie

   CM– PE 496.610/REV
   FdR 1012828

26. Verzoekschrift nr. 353/2012, ingediend door R.A. (Italiaanse 
nationaliteit), over problemen bij de afgifte van toeristenvisa aan 
Algerijnse familieleden door de Italiaanse ambassade

   CM– PE 502.139/REV
   FdR 1010193

27. Verzoekschrift nr. 570/2012, ingediend door Maria Teresa 
Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning in Italië van 
haar in Duitsland verworven beroepsstatus

   CM–
   PE 500.706/REV. II
   FdR 1012832
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28. Verzoekschrift 0594/2012, ingediend door R.R. (Duitse 
nationaliteit) over problemen rond zijn erkenning als 
geaccrediteerd deskundige

   CM– PE 506.265/REV
   FdR 1012833

29. Verzoekschrift nr. 1038/2012, ingediend door Luciano Iannuccelli 
(Italiaanse nationaliteit), over de erkenning van de Europese 
ziekteverzekeringskaart in de Tsjechische Republiek

   CM– PE 514.902/REV
   FdR 1012834

30. Verzoekschrift nr. 1041/2012, ingediend door Sabrina D'Amanti 
(Italiaanse nationaliteit), over door de Amerikaanse militaire basis 
in Niscemi (Caltanisetta) aangerichte milieuschade

   CM– PE 508.128/REV
   FdR 1012837

31. Verzoekschrift nr. 1321/2012 ingediend door Oisin Jones-Dillon 
(Ierse nationaliteit), over discriminatie op grond van nationaliteit 
door Maltese banken

   CM– PE 523.131
   FdR 1010201

32. Verzoekschrift nr. 1450/2012, ingediend door Walter Serpagli 
(Italiaanse nationaliteit), over de verkoop van benzine voor 
motorvoertuigen

   CM– PE 524.844
   FdR 1012870

33. Verzoekschrift nr. 1555/2012, ingediend door Helmut Wolfram 
(Duitse nationaliteit), gesteund door één medeondertekenaar, 
namens de bewoners van de wijk Kleedorf in Bad Brambach, over 
de installatie van windturbines nabij een Duits woongebied aan de 
grens met Tsjechië 

   CM– PE 524.845
   FdR 1012874

34. Verzoekschrift nr. 1657/2012, ingediend door Stanislav 
Gulbinovic (Litouwse nationaliteit), over het Litouwse 
rechtssysteem 

   CM– PE 524.847
   FdR 1012876

35. Verzoekschrift nr. 1704/2012, ingediend door Englund Lennart 
(Zweedse nationaliteit), over een oproep tot gelijke behandeling 
bij congestieheffingen 

   CM– PE 523.146
   FdR 1010216

36. Verzoekschrift nr. 1773/2012, ingediend door Marco Bava 
(Italiaanse nationaliteit), over het gebruik van de Italiaanse taal bij 
het opstellen van documenten voor openbare raadplegingen in de 
EU 

   CM– PE 524.849
   FdR 1012879

37. Verzoekschrift nr. 1778/2012, ingediend door Gianluca 
Sciacchitano (Italiaanse nationaliteit), over transparante 
overeenkomsten inzake telefonie

   CM– PE 524.850
   FdR 1012881

38. Verzoekschrift nr. 1798/2012, ingediend door Kevin Scardifield 
(Britse nationaliteit), over de wereldwijde 
bewustmakingscampagne voor reflex sympathische 
dystrofie/complex regionaal pijnsyndroom

   CM– PE 524.851
   FdR 1012882
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39. Verzoekschrift nr. 1799/2012, ingediend door James Bainbridge 
(Britse nationaliteit), over onroerendgoedbelasting

   CM– PE 523.151
   FdR 1010222

40. Verzoekschrift nr. 1802/2012, ingediend door Pierangelo Saba 
(Italiaanse nationaliteit), over het waarborgen van het Erasmus-
programma

   CM– PE 524.852
   FdR 1012883

41. Verzoekschrift nr. 1812/2012, ingediend door H.M. (Britse 
nationaliteit), over het verbeteren van de 
geneesmiddelenbewaking in klinische studies

   CM– PE 523.152
   FdR 1010223

42. Verzoekschrift nr. 1877/2012, ingediend door R.F. (Oostenrijkse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie van andere lidstaten 
op grond van de verplichting dat EU-ambtenaren hun salarissen 
op een Belgische bankrekening laten uitbetalen 

   CM– PE 524.856
   FdR 1012887

43. Verzoekschrift nr. 1905/2012, ingediend door M.R.A. (Britse 
nationaliteit), over het EU-burgerschap na Schotse 
onafhankelijkheid 

   CM– PE 523.155
   FdR 1010227

44. Verzoekschrift nr. 1939/2012, ingediend door Milen Iliev 
(Bulgaarse nationaliteit), over steun voor sigaretten met aroma's 
in de EU 

   CM– PE 524.857 
   FdR 1012888

45. Verzoekschrift nr. 34/2013, ingediend door Andreas Mai (Duitse 
nationaliteit), over het voorstel om de e-sigaret te behandelen als 
een tabaksproduct  
en tevens
Verzoekschrift nr. 35/2013, ingediend door Janine en Michael 
Leven (Duitse nationaliteit), over het voorstel om de e-sigaret te 
behandelen als een tabaksproduct 
en tevens
Verzoekschrift nr. 67/2013, ingediend door Joachim Kromm 
(Duitse nationaliteit), over de Europese tabaksrichtlijn

   CM– PE 524.861
   FdR 1012892

46. Verzoekschrift nr. 42/2013, ingediend door Jonas Dieckmann 
(Duitse nationaliteit), over de oversubsidiëring van 
landbouwproducten 

   CM– PE 524.863
   FdR 1012895

o O o

47. Datum en plaats volgende vergadering
 10.02.2014,   15.00 – 18.30 uur
 11.02.2014,    9.00 – 12.30 uur


