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Commissie Verzoekschriften
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ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 10 februari 2014 – 15.00 – 18.30 uur 
Dinsdag 11 februari 2014, 9.00 – 12.30 uur

Brussel

Zaal PHS P4B001

1. Aanneming van de ontwerpagenda (1) PE 528.119
FdR 1017824

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 16.12.13

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ bijlage

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 
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rubriek A; dit punt zal dan automatisch voor behandeling met debat worden opgenomen in rubriek A van een 
volgende vergadering.

In aanwezigheid van de Europese 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

5. Verzoekschrift 0232/2013 door Anna Kleszcz (Poolse 
nationaliteit), over de invoering van uniforme Europese 
procedures voor de behandeling van chronische pijn in medische 
inrichtingen
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

Sociale zaken

6. Verzoekschrift 0807/2013, ingediend door Heinrich Haller 
(Duitse nationaliteit), over een bedrijfsongeval

   CM– PE 524.865
   FdR 1012898

Milieu

7. Verzoekschrift 1517/2012, ingediend door G.S. (Italiaanse 
nationaliteit), over de vrijwaring van de Italiaanse staat van 
maritieme concessies als voorzien in Richtlijn 2006/123/EG
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 519.659
   FdR 1004088

Visserij

8. Verzoekschrift 1938/2012, ingediend door Danny Byrne (Ierse 
nationaliteit), over discriminatie door de Ierse autoriteiten bij de 
tenuitvoerlegging van de Lost at Sea-regeling
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 527.897
   FdR 1015887

Europees burgerinitiatief

9. Presentatie van studie over het Europees burgerinitiatief 
(EBI):
"European Citizens' Initiative – first lessons of 
implementation" (Het Europees burgerinitiatief - eerste lessen 
na de uitvoering)
- Presentatie van het interimverslag met het oog op de eerste 
hoorzitting over het EBI op 17.02.2017.



OJ\1017824NL.doc 3/9 PE528.119v01-00

NL

van 17.30 tot 18.30 uur (achter gesloten deuren)

10. Coördinatorenvergadering

* * *

Dinsdag 11 februari 2014

om 9.00 uur

11. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

*** Stemming ***

12. Verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, 
uw toekomst
(2013/  INI )  (COM(2013) 269 def.
Rapporteur   SALAVRAKOS  (EFD)
(plenaire vergadering: 10.03.2014)
- goedkeuring ontwerpverslag

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

13. Jaarverslag over de activiteiten van de Commissie 
verzoekschriften in 2013
Rapporteur   WALESA  (EPP)
(termijn voor AM in EN:  27.01.2014 om 12.00 uur)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpverslag

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

    AM– PE 528.021
    FdR 1017554

Studiereis

14. Verslag over de studiereis naar Griekenland (17-20 september 
2013)
(termijn voor AM:  27.01.2014 om 12.00 uur)
- behandeling amendementen
- goedkeuring van het werkdocument

   DT–  PE 514.858
   FdR    942577
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*** Einde stemming ***

Immigratie

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

   CM– PE 524,825
   FdR 1012708

16. Verzoekschrift 2727/2013, ingediend door Izabella Pulpan 
(Italiaanse nationaliteit), over de deelname aan sportevenementen 
en -competities van immigranten die niet de nationaliteit van een 
Europees land hebben
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

Grondrechten / kinderbescherming

17. Verzoekschrift 965/2011, ingediend door Tammy Nørgård 
(Amerikaanse nationaliteit), over vermeende 
mensenrechtenschendingen door de Deense autoriteiten
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 502.133
   FdR 922954

18. Verzoekschrift 954/2012, ingediend door Vincenzo Antonuccio 
(Italiaanse nationaliteit), over vermeende 
mensenrechtenschendingen door de Deense autoriteiten
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 506.297
   FdR 929993

19. Verzoekschrift 963/2012, ingediend door Marie Kathleen Denise 
Arce-Aspelin (Filippijnse nationaliteit), over haar onhoudbare 
situatie in Denemarken

   CM– PE 514.941
   FdR 943034

20. Verzoekschrift 964/2012, ingediend door Fabrizio Infante 
(Italiaanse nationaliteit), over het feit dat hij geen omgang heeft 
met zijn in Denemarken woonachtige dochter

   CM– PE 513.206
   FdR 939031

21. Verzoekschrift 965/2012, ingediend door Aleksandra Kawasnicka 
(Poolse nationaliteit), over vermeende medische fouten bij de 
behandeling van haar dochter en over haar problemen met de 
Deense vader van het kind

   CM– PE 514.900
   FdR 942933

22. Verzoekschrift 966/2012, ingediend door Kent Cooper 
(Amerikaanse nationaliteit), over vermeende discriminatie door 
de Deense autoriteiten

   CM– PE 514.900/REV
   FdR 1004009
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(mogelijk in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van 
indiener)

23. Verzoekschrift 1078/2012, ingediend door Marion Weilharter 
(Oostenrijkse nationaliteit), over haar geschil inzake de voogdij 
over haar kind
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 514.903
   FdR 942936

24. Verzoekschrift 1420/2012, ingediend door mevrouw Yan Maria 
Li (Hongkong), over de toegang tot de rechter en de strijd voor de 
mensenrechten in Denemarken

   CM– PE 519.632
   FdR 1004028

25. Verzoekschrift 1891/2012, ingediend door Oksana Jewell 
(Russische nationaliteit), over schendingen van de mensenrechten 
door de Deense autoriteiten
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

26. Verzoekschrift 1945/2012, ingediend door Anni Nielsen (Deense 
nationaliteit), over de schending van haar mensenrechten en die 
van haar kinderen
(in aanwezigheid van indiener)

   CM

27. Verzoekschrift 0107/2013, ingediend door Hjördis Svan 
Aðalheiðardóttir (IJslandse nationaliteit), over de schending van 
de mensenrechten van niet-Deense ouders in Denemarken in 
ouderlijkgezags- en ontvoeringszaken

   sir

28. Verzoekschrift 0108/2013, ingediend door Sarah Charlotte West 
(Deense nationaliteit), over de schending van de mensenrechten 
van niet-Deense ouders in Denemarken in ouderlijkgezags- en 
ontvoeringszaken
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   sir

29. Verzoekschrift 939/2013, ingediend door Kema Mussolin 
(Amerikaanse nationaliteit), over een ouderlijkgezagszaak in 
Denemarken

   sir

30. Verzoekschrift 944/2013, ingediend door Brigitte Thomsen 
(Deense nationaliteit), over gezamenlijk ouderlijk gezag in 
Oostenrijk en Denemarken

   sir

31. GEANNULEERD    sir
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32. Verzoekschrift 1089/2013, ingediend door M. G-N (Duitse 
nationaliteit), over haar echtscheiding van een Deense echtgenoot

   sir

33. Verzoekschrift 1235/2013, ingediend door Marlene Enggaard 
Løvbum (Deense nationaliteit), over gerechtelijke dwalingen in 
Denemarken

   sir

34. Verzoekschrift 1398/2013, ingediend door Anne Rahima Tvede-
Jensen (Deense nationaliteit), over vermeende schendingen van 
de mensenrechten in Denemarken

   sir

35. Verzoekschrift 1547/2013, ingediend door Laila Egensberg 
(Deense nationaliteit), over schendingen van haar mensenrechten 
en die van haar kinderen in Denemarken
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   sir

36. Verzoekschrift 1564/2013, ingediend door S. W. (Deense 
nationaliteit), over schendingen van de rechten van kinderen, 
ouders, moeders en de mensenrechten in Denemarken

   sir

37. Verzoekschrift 1630/2013, ingediend door B. H. (Deense 
nationaliteit), over geweld tegen haar kind

   sir

38. Verzoekschrift 1656/2013, ingediend door K. H. (Deense 
nationaliteit), over het recht van haar kind om gehoord en 
beschermd te worden krachtens het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind
(in aanwezigheid van indiener)  

   sir

39. Verzoekschrift 1797/2013, ingediend door C. V. (Deense 
nationaliteit), over schendingen van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind en andere mensenrechtenverdragen in 
Denemarken
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

40. Verzoekschrift 1802/2013, ingediend door S. L. (Deense 
nationaliteit), over een soortgelijk onderwerp

   sir

41. Verzoekschrift 1819/2013, ingediend door Susanne Jørgensen 
(Deense nationaliteit), over een soortgelijk onderwerp

   sir
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42. Verzoekschrift 1940/2013, ingediend door T.D. (Deense 
nationaliteit), over de manier waarop de Deense autoriteiten 
ouderlijkgezagszaken behandelen

   sir

43. Verzoekschrift 1955/2013, ingediend door LiseLotte Trab 
(Deense nationaliteit), over de verwijdering van haar drie 
kinderen

   sir

44. Verzoekschrift 2166/2013, ingediend door M. X. (Hondurese 
nationaliteit), over vermeende discriminatie en vervolging in 
Denemarken

   sir

* * *

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

45. Verzoekschrift 573/2009, ingediend door A.P. (Roemeense 
nationaliteit), over de slechte kwaliteit van het drinkwater in 
Buzau (Roemenië)

   CM–
   PE 438.301/REV. III
   FdR 931856

46. Verzoekschrift 1557/2009, ingediend door Izabella Mészárosné 
Györvári (Hongaarse nationaliteit), namens Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége (Unie voor belangenbescherming van 
ondernemingen), over discriminatie van het midden- en 
kleinbedrijf in Hongarije en het niet toepassen van EU-normen

   CM– PE 467.093/REV
   FdR 1000233

47. Verzoekschrift 0755/2010, ingediend door Tony Lowes (Ierse 
nationaliteit), namens Friends of the Irish Environment, over het 
feit dat Ierland in gebreke blijft bij de handhaving van de 
Europese milieuwetgeving in verband met de winning van turf

   CM–
   PE 467.097/REV. II
   FdR 1010181

48. Verzoekschrift 1345/2010, ingediend door Paul McColgan (Ierse 
nationaliteit), namens de campagne "Abolish VRT", over 
problemen met de registratie van voertuigen in een 
grensoverschrijdende situatie tussen het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland
en tevens

   CM– PE 464.880/REV
   FdR 943020
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Verzoekschrift 1357/2010, ingediend door Ryan Stewart (Ierse 
nationaliteit), namens de campagne "Abolish VRT", over de 
verwarrende situatie rond de voertuigenregistratie waar Ierse 
studenten die in het Verenigd Koninkrijk studeren mee worden 
geconfronteerd

49. Verzoekschrift 0811/2011, ingediend door Garbis Kehaiyan 
(Roemeense nationaliteit), namens de vereniging ter preventie van 
fiscale misstanden (APAF), over verduistering van Europese 
middelen op het gebied van landbouw door de Roemeense 
overheid

   CM– PE 513.137
   FdR 938619

50. Verzoekschrift 0828/2011, ingediend door Patrick Anazonwu 
(Duitse nationaliteit), over stopzetting van een bijstandsuitkering 
in Ierland

   CM– PE 487.849/REV
   FdR 931897

51. Verzoekschrift 0216/2012 ingediend door B.P.L. en F.B.S. 
(Spaanse nationaliteit), gesteund door 76 medeondertekenaars, 
over de plaats van een waterzuiveringsinstallatie in Cesuras (A 
Coruña, Galicië)

   CM– PE 514.888
   FdR 942899

52. Verzoekschrift 529/2012, ingediend door C.G. (Roemeense 
nationaliteit), over een trainingsprogramma voor gehandicapten

  CM– PE 508.097
   FdR 931948

53. Verzoekschrift 0865/2012, ingediend door Nadia Borisova 
(Bulgaarse nationaliteit), over de integratie van personen met een 
handicap op de Bulgaarse arbeidsmarkt

   CM– PE 508.114
   FdR 931997

54. Verzoekschrift 1014/2012 ingediend door Volodya Vasilev 
(Bulgaarse nationaliteit), namens de Vereniging van huisartsen 
van Sofia (SAGMP), over het niet naleven van Richtlijn 
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 
september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties

   CM– PE 504.301
   FdR 925936

55. Verzoekschrift 1052/2012, ingediend door Loukia Stergiou 
(Griekse nationaliteit), over het EU-beleid inzake de toekenning 
van asiel aan onderdanen van derde landen

   CM– PE 513.209
   FdR 939034

o O o

56. Datum en plaats volgende vergadering
     19.03.2014, 9.00 - 12.30 en 15.00 -18.30
     20.03.2014,  9.00 – 12.30 uur   
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