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ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 19 maart 2014, 9.00 – 12.30 en 15.00 – 18.30 uur
Donderdag 20 maart 2014, 9.00 – 12.30 uur

Brussel

Zaal   

1. Aanneming van de ontwerpagenda (1) PE 530.077
FdR 1023108

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 20-21 januari 2014

PV– PE527.915v02-00
FdR 1020678
+ 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.



PE530.077v01-00 2/14 OJ\1023108NL.doc

NL

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

Grondrechten / kinderbescherming

* VK

5. Verzoekschrift 1229/2013, ingediend door K.Z. (Duitse 
nationaliteit), over handhaving van een gerechtelijke uitspraak, 
opdat hij zijn bezoekrecht ten aanzien van zijn kind kan 
uitoefenen (VK/Malta)
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

6. Verzoekschrift 1655/2013, ingediend door Laila Brice (Letse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie in het Verenigd 
Koninkrijk op grond van etnische afkomst, godsdienst en taal
(in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschrift 1852/2013, ingediend door Maija Zargarjana 
(Letse nationaliteit), over vermeende discriminatie in het 
Verenigd Koninkrijk op grond van etnische afkomst, godsdienst 
en taal
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

7. Verzoekschrift 2287/2013, ingediend door Ale Ambrasaite 
(Litouwse nationaliteit), over vermeende discriminatie door 
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk op grond van etnische 
afkomst, godsdienst en taal en schending van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens
en
Verzoekschrift 2473/2013, ingediend door Ale Ambrasaite 
(Litouwse nationaliteit), over vermeende discriminatie door de 
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk op grond van etnische 
afkomst, godsdienst en taal en schending van het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens

   sir

8. Verzoekschrift 2531/2013, ingediend door Emma Thomson 
(Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie door 
autoriteiten van het VK op grond van de handicap van een moeder

   sir

9. Verzoekschrift 1707/2013, ingediend door Sabine Kurjo McNeill 
(Duitse nationaliteit), waarin zij vraagt om afschaffing van 
adoptie zonder ouderlijke toestemming (VK)
(in aanwezigheid van indiener)

   sir
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* Nederland

10. Verzoekschrift 543/2009, ingediend door Kees van Beek 
(Nederlandse nationaliteit), over vermeend negeren van Europese 
regelgeving door de Raad voor de Kinderbescherming en het
Bureau Jeugdzorg in Nederland (Nederland)

   CM–
   PE 430.515/rev II
   FdR 824551

11. Verzoekschrift 0363/2011, ingediend door Barbara Anna Blaszak 
(Poolse nationaliteit), over vermeende arbitraire maatregelen van 
en discriminatie door de Nederlandse jeugdzorg op basis van 
nationaliteit (Nederland)
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 473.773/REV
   FdR 1003798

12.Verzoekschrift 0943/2012, ingediend door Jelena Antonova 
(Letse nationaliteit), over discriminatie en vermeende inbreuk op 
het vrije verkeer van personen
(Nederland)
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 514,898
   FdR 942931
   LT NL

* Frankrijk

13. Verzoekschrift 1390/2012, ingediend door Krisztina Orosz 
(Hongaarse nationaliteit), over de tenuitvoerlegging van een 
gerechtelijke uitspraak met betrekking tot de 
grensoverschrijdende ouderlijke verantwoordelijkheid en 
veronderstelde schending van haar grondrechten
(Frankrijk)
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 514.959
   FdR 943053

* Polen

14. Verzoekschrift 1920/2012, ingediend door Anita Kaminska 
(Poolse nationaliteit), over de niet-naleving door Polen van 
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 
2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake 
de ouderlijke verantwoordelijkheid (Polen/Ierland)

   sir

* Griekenland

15. Verzoekschrift 1200/2007, ingediend door R.S. (Duitse 
nationaliteit) over vaderschapsrechten (Duitsland/Griekenland)

   CM–
   PE PE441.313/REV
   FdR 1021987

* Spanje
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16. Verzoekschrift 1013/2012, ingediend door Eduardo Raya 
Retamero (Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een 
pasgeborene in een ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de 
autoriteiten om de zaak grondig te onderzoeken
en 
Verzoekschrift 1201/2012, ingediend door Rosalía Gutiérrez 
Valdivia (Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een 
pasgeborene in een ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de 
autoriteiten om de zaak grondig te onderzoeken
en 
Verzoekschrift 1209/2012, ingediend door Maria Angustias 
Rodriguez Fernandez (Spaanse nationaliteit), gesteund door twee 
medeondertekenaars, over de diefstal van pasgeborenen in een 
ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de autoriteiten om de 
zaak grondig te onderzoeken
en 
Verzoekschrift 1323/2012, ingediend door Encarnación Murillo 
López (Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een 
pasgeborene in een ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de 
autoriteiten om de zaak grondig te onderzoeken
en 
Verzoekschrift 1368/2012, ingediend door Encarnación Moya
Gómez (Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een 
pasgeborene in een ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de 
autoriteiten om de zaak grondig te onderzoeken
en 
Verzoekschrift 1369/2012, ingediend door Ma del Mar Guerrero 
Arjona (Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een 
pasgeborene in een ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de 
autoriteiten om de zaak grondig te onderzoeken
en 
Verzoekschrift 1631/2012, ingediend door Maria del Carmen 
Gómez Heredia (Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een 
pasgeborene in een ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de 
autoriteiten om de zaak grondig te onderzoeken
en 
Verzoekschrift 1772/2012, ingediend door Ana Peso Haro 
(Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een pasgeborene in 
een ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de autoriteiten om de 
zaak naar behoren te onderzoeken
en 
Verzoekschrift 1790/2012, ingediend door Ascensión Barbero 
Sánchez (Spaanse nationaliteit), over de diefstal van een 
pasgeborene in een ziekenhuis in Spanje en het verzuim van de 
autoriteiten om de zaak grondig te onderzoeken
(mogelijk in aanwezigheid van de indieners)

   CM– PE 519.616
   FdR 1004011

   CM– PE 523.150
   FdR 1010220

Milieu



OJ\1023108NL.doc 5/14 PE530.077v01-00

NL

17. Verzoekschrift 1353/2011, ingediend door D.D. (Bulgaarse 
nationaliteit), over de bouw van een stortplaats voor afval in de 
regio Yambol in Bulgarije
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 498.098/REV
   FdR 938833

18. Verzoekschrift 0944/2004, ingediend door Sheila Ellis (Britse 
nationaliteit), namens ‘Residents Against Toxic Site’, gesteund 
door 7 medeondertekenaars, over vermeende niet-uitvoering door 
het Verenigd Koninkrijk van de EU-richtlijn over het storten van 
afval
(in aanwezigheid van indiener)

   CM–
   PE 367.729/REV. X
   FdR 1010171

19. Verzoekschrift 1833/2013, ingediend door Gisela Urban en 
Gabriele Menzel (Duitse nationaliteit), namens diverse 
dierenbeschermingsverenigingen, gesteund door 7724 
medeondertekenaars, tegen dierproeven en de REACH-
verordening
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   sir

Gegevensbescherming

20. Verzoekschrift 1008/2011, ingediend door M. R W (Litouwse 
nationaliteit), namens "Europejska Fundacja Praw Człowieka" 
(Europese Stichting voor de Mensenrechten), over de niet-
naleving door de Litouwse autoriteiten van Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 504.243
   FdR 925832

* * *

ei 2013, 15.00 uur

Mededinging
21. Verzoekschrift 1633/2012, ingediend door Mara Bizzotto, Gino 

Agerde en Rosario Boschieri (Italiaanse nationaliteit), namens het 
Comitato Libera informazione Radio Televisiva, gesteund door 
11 432 medeondertekenaars, over de strijdigheid van de 
omroepbijdrage voor RAI TV (Italië) met het Unierecht
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 519,770/REV
   FdR 1021515

Milieu
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22. Verzoekschrift 1845/2013, ingediend door Roland Egger 
(Oostenrijkse nationaliteit), namens "atomstopp_oberoesterreich",  
gesteund door 14658 medeondertekenaars, over één voor de hele 
EU geldende WA-verzekering voor ongevallen in kerncentrales
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

23. Verzoekschrift 1042/2011, ingediend door Reinhard Uhrig 
(Duitse nationaliteit), namens Friends of the Earth Austria, 
gesteund door ca. 98 500 medeondertekenaars, over de 
onmiddellijk te beginnen wereldwijde uitfasering van kernenergie
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 487.868/REV
   FdR 922955

24. Verzoekschrift 1403/2011, ingediend door H.W. F. (Duitse 
nationaliteit), over uitbreiding van de kerncentrale bij Temelin in 
de Tsjechische Republiek

   CM– PE 494.746
   FdR 911584

25. Verzoekschrift 2383/2013, ingediend door Heinz Mutzek 
(Oostenrijkse nationaliteit), namens de Mieterbeirat Siedlung 
Hirschstetten, over de geplande uitbreiding van een autosnelweg 
in de voorsteden van Wenen en de gevolgen daarvan voor het 
milieu en de menselijke gezondheid 
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

26. Verzoekschrift 0559/2009, ingediend door José Vázquez Gómez 
(Spaanse nationaliteit), namens de "Asociación movida Pro 
Parque Tamarguillo", over de aanleg van een aftakking van de 
autosnelweg, waardoor een natuurpark in de provincie Sevilla zou 
worden aangetast
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE438.300/REV
   FdR 859599

27. Verzoekschrift 0971/2013, ingediend door Carlos Alonso Cidad 
(Spaanse nationaliteit), over de kwaliteit van het drinkwater in het 
waterreservoir van Oiola in het Baskenland
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

Van 17.30 tot 18.30 uur  (achter gesloten deuren)

28. Coördinatorenvergadering

* * *
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Donderdag 20 maart 2014 om 9.00

29. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

Discriminatie

30. Verzoekschrift 1873/2012, ingediend door Rolf Weber (Duitse 
nationaliteit), over de verhuur van een stuk grond in Frankrijk aan 
een Duitse landbouwer en over leeftijdsdiscriminatie

   CM– PE 527.894
   FdR 1015884

Sociale zaken

31. Verzoekschrift 1273/2010, ingediend door Lorenzo Torto 
(Italiaanse nationaliteit), over het recht van gehandicapten op 
betaald werk
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 464869/REV
   FdR 911519

32. Verzoekschrift 267/2012, ingediend door József Darányi 
(Hongaarse nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor 
vervroegde uittreding in Hongarije
en 
Verzoekschrift nr. 474/2012, ingediend door Karoly Katus 
(Hongaarse nationaliteit), namens de “Szolgálat és Becsület 
Érdekvédelmi Mozgalom”, vergezeld van 1860 handtekeningen, 
betreffende de opheffing van de stelsels voor vervroegd pensioen 
in Hongarije
(in aanwezigheid van indiener)
en 
Verzoekschrift 479/2012, ingediend door L.G.T. (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van vervroegde-
uittredingsregelingen in Hongarije
en
Verzoekschrift 483/2012, ingediend door Attila Fazekas 
(Hongaarse nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor 
vervroegde uittreding in Hongarije
en 
Verzoekschrift 625/2012, ingediend door Csaba Nyakó 
(Hongaarse nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor 
vervroegde uittreding in Hongarije
en Verzoekschrift 0762/2012, ingediend door Florian Koczko 
(Hongaarse nationaliteit), over de afschaffing van vervroegde-
uittredingsregelingen in Hongarije

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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en 
Verzoekschrift 1144/2012, ingediend door István Balogh 
(Hongaarse nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor 
vervroegde uittreding in Hongarije
en 
Verzoekschrift 1261/2012, ingediend door László Kuti 
(Hongaarse nationaliteit), namens "KNOE", over de afschaffing 
van vervroegde-uittredingsregelingen in Hongarije
(in aanwezigheid van indiener)
en 
Verzoekschrift 0477/2013, ingediend door E.S.F. (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor vervroegde 
uittreding in Hongarije

  
sir

Europese fondsen

33. Verzoekschrift 2761/2013, ingediend door Marek Suski en 
Wojciech Surkiewicz (Poolse nationaliteit), gesteund door ca. 
10 000 medeondertekenaars, over de verdeling van Europese 
subsidies in het Woiwodschap Mazovië (een Poolse regio) 
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   sir

Economische en monetaire zaken

34. Verzoekschrift 1480/2012, ingediend door O. K. H. K. (Duitse 
nationaliteit), over de verplichte waardevermindering van het 
leningenbestand van de Griekse regering in handen van kleine 
beleggers
( !!! UITGESTELD tot de vergadering van 1 april !!! )

   sir

Milieu

35. Verzoekschrift 0172/2013, ingediend door Eduard Rabal Vidal 
(Spaanse nationaliteit), over de hernieuwbare-energiesector in 
Spanje
en 
Verzoekschrift 0430/2013, ingediend door Jorge Barredo 
(Spaanse nationaliteit), namens Unión Española Fotovoltaica, 
voorzien van veertien handtekeningen, over het kader voor 
hernieuwbare energiebronnen in Spanje
(in aanwezigheid van indiener)
en 
Verzoekschrift 0709/2013, ingediend door Miguel Ruperez 
Marco en Elena Caminero Muñoz (Spaanse nationaliteit), namens 
Dulcinea Solar 61 en 62, gesteund door twee 
medeondertekenaars, over het kader voor hernieuwbare 
energiebronnen in Spanje
en 

   sir

   sir

   sir

   sir
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Verzoekschrift 1481/2013, ingediend door Piet Holtrop (Spaanse 
nationaliteit), over maatregelen van de Spaanse regering die in 
strijd zijn met de doelstellingen van Richtlijn 2009/28/EG 
betreffende hernieuwbare energie
(in aanwezigheid van indiener)

36. Verzoekschrift 1331/20112, ingediend door Roberto Albanese 
(Italiaanse nationaliteit), over de crisis in de zonne-energiesector 
in Italië
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 529.912
   FdR 1022157

37. Verzoekschrift 1160/2009, ingediend door Werner Sandig (Duitse 
nationaliteit), over de aanleg van twee windmolenparken in de 
Tsjechische grensregio Ústí nad Labem en de schadelijke 
gevolgen daarvan voor de nabijgelegen Duitse natuurgebieden
en 
Verzoekschrift 1246/2010, ingediend door Thomas Kirsten 
(Duitse nationaliteit), namens de gemeenteraad van de stad 
Altenberg in het zuidoosten van Duitsland, over overtreding van 
de Europese milieuwetgeving in verband met de aanleg van een 
windmolenpark in het naburige Tsjechische grensgebied
en
Verzoekschrift 1501/2010, ingediend door Frank Legler (Duitse 
nationaliteit), namens de organisatie "Erzgebirgszweigverein 
Geising", gesteund door circa 350 medeondertekenaars, over niet-
naleving van de communautaire milieuwetgeving in verband met 
de aanleg van een windmolenpark in de nabijgelegen Tsjechische 
grensregio

   CM–
   PE 441.094/REV. II
   FdR 1010178

38. Verzoekschrift 1008/2010, ingediend door Peter Kranz (Duitse 
nationaliteit), over een volksprotest tegen een gepland 
windmolenpark in Wolfhagen/Hessen

   CM– PE462.668/REV
   FdR 887594

39. 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

40. Verzoekschrift 0757/2010, ingediend door Hartmut Tannenberger 
(Duitse nationaliteit), gesteund door ongeveer 11 000 
medeondertekenaars, over de luchtverontreiniging in het 
Ertsgebergte, dat de grens vormt tussen Duitsland en Tsjechië

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137

* * * * *
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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

41. Verzoekschrift 385/2008, ingediend door Anna Schnackers 
(Nederlandse nationaliteit), over erkenning in heel Europa van 
een gehandicaptenpas

   CM– PE 415,116/REV
   FdR 1017782

42. Verzoekschrift 971/2009, ingediend door Angela en William 
Flanagan (Britse nationaliteit), over een niet werkend 
rioolsysteem, de gevolgen voor de gezondheid van dien en de 
weigering van instanties om te helpen

   CM–
   PE 441,089/REV. III
   FdR 1017783

43. Verzoekschrift 0372/2011, ingediend door S.M. (Duitse 
nationaliteit), over verschillen tussen Frankrijk en Duitsland in de 
erkenning van diploma's van medische specialismen

   CM– PE 475,884/REV
   FdR 1015815

44. Verzoekschrift 0567/2011, ingediend door Fabio Albanese 
(Italiaanse nationaliteit), over de weigering van het Italiaanse 
ministerie van Onderwijs om te verklaren dat het ‘Diploma di 
maturità magistrale’ (onderwijsdiploma voor het middelbaar 
onderwijs) voldoet aan Richtlijn 2005/36/EG

   CM– PE 519,572/REV
   FdR 1017788

45. Verzoekschrift 0744/2011, ingediend door Maria Antónia Busto 
Ortiz (Spaanse nationaliteit), over de lozing van 
kankerverwekkende metalen op haar grondeigendom

   CM– PE 508.083/REV
   FdR 1012842

46. Verzoekschrift 0075/2012, ingediend door B.H. (Hongaarse 
nationaliteit), over de voorwaarden voor een universitaire studie 
in Hongarije

   CM– PE 523.126
   FdR 1010191

47. Verzoekschrift 0218/2012, ingediend door Eva Bencze (Italiaanse 
nationaliteit), over de erkenning van Roemeense 
beroepskwalificaties in Italië

   CM–
   PE 498,102/REV. II
   FdR 1017802

48. Verzoekschrift 0325/2012, ingediend door Wolfgang Semrad 
(Oostenrijkse nationaliteit), over de arbeidstijdenrichtlijn

   CM– PE 528,125
   FdR 1017831

49. Verzoekschrift 0624/2012, ingediend door Kumar Sreeram 
(Indiase nationaliteit), over de erkenning van een tandartsdiploma

   CM– PE 504.259/REV
   FdR 1010195

50. Verzoekschrift 0663/2012, ingediend door Beniamino Sandrini 
(Italiaanse nationaliteit), over de toegang tot documenten in het 
kader van de aanleg van een stortplaats in de provincie Verona

   CM–
   PE 504,261/REV. II
   FdR 1017803
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51. Verzoekschrift 0755/2012, ingediend door L.M. (Hongaarse 
nationaliteit), betreffende tekortkomingen van het rechtsstelsel 
van Hongarije

   CM– PE 504,268/REV
  FdR 1017805

52. Verzoekschrift 0757/2012, ingediend door Andrzej Stepniewski 
(Poolse nationaliteit), over een wijziging van de 
klachtenprocedure van de Commissie inzake het in gebreke 
blijven bij de naleving van EU-wetgeving

   CM– PE 528,126
   FdR 1017832

53. Verzoekschrift 0904/2012, ingediend door Guiso Gavino 
(Italiaanse nationaliteit), over de bouw van een nieuwe 
verbrandingsinstallatie op het afvalverwerkingsterrein van 
Macomer/Tossilo op Sardinië (Italië)

   CM–
   PE 506,289/REV. II
   FdR 1017806

54. Verzoekschrift 0962/2012, ingediend door Santo Grammatico 
(Italiaanse nationaliteit), over kalksteenwinning in de Monte 
Parodi-groeve in de gemeente Riccò del Golfo di Spezia 
(provincie La Spezia, regio Ligurië)

   CM–
   PE 506,299/REV. II
   FdR 1015822

55. Verzoekschrift 1008/2012 ingediend door Cecilia Sanna 
(Italiaanse nationaliteit), over de erkenning van geneeskundige 
verklaringen

   CM– PE 528,127
   FdR 1017833

56. Verzoekschrift 1208/2012, ingediend door Mihai Jurcau 
(Roemeense nationaliteit) over de werking van het Roemeense 
rechtsstelsel.

   CM– PE 528,128
   FdR 1017834

57. Verzoekschrift 1251/2012, ingediend door "Occupy for Animals", 
een vereniging zonder winstoogmerk in Luxemburg, inzake de 
slechte behandeling van zwerfdieren

   CM– PE 508,162/REV
   FdR 1017808

58. Verzoekschrift 1252/2012, ingediend door Gregory Barton (Britse 
nationaliteit), over vermeende problemen bij het verkrijgen van 
een visum voor zijn echtgenote, die de Thaise nationaliteit heeft, 
bij het Franse consulaat in Bangkok (Thailand)

   CM– PE 514,949/REV
   FdR 1015823

59. Verzoekschrift 1356/2012, ingediend door Matías Alonso Blasco 
(Spaanse nationaliteit), over de vele gevallen van gedwongen 
verdwijning in Spanje die nog niet zijn opgelost

   CM– PE 527,878
   FdR 1015863

60. Verzoekschrift 1481/2012, ingediend door Susanne Anzengruber 
(Duitse nationaliteit), over hondengevechten in Europa

   CM– PE 519,651/REV
   FdR 1017809

61. Verzoekschrift 1533/2012, ingediend door Monika Pape (Duitse 
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62. Verzoekschrift 1696/2012, ingediend door I.M. (Poolse 
nationaliteit), over ongeoorloofde praktijken van een Nederlands 
uitzendbureau

   CM– PE 527,886
   FdR 1015873

63. Verzoekschrift 1807/2012, ingediend door Dino Guido Rinoldi, 
Alessandra Bisio en Fabrizio Baldizzone (Italiaanse nationaliteit), 
namens de vereniging LETA, over misbruik van handelsmerken 
op de interne markt

   CM– PE 527,890
   FdR 1015879

64. Verzoekschrift 1813/12, ingediend door Krisztian Pifko 
(Hongaarse nationaliteit), gesteund door 2 857 
onlinemedeondertekenaars, over herstel van de vrije handel in 
vloeistoffen voor elektronische sigaretten in Hongarije

   CM– PE 527,891
   FdR 1015881

65. Verzoekschrift 1825/2012, ingediend door Joใo Paulo Gomes 

Baptista (Portugese nationaliteit), over recente wijzigingen van 
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   CM– PE 527,892
   FdR 1015882

66. Verzoekschrift 1838/2012, ingediend door Ramona Riscau 
(Roemeense nationaliteit), over financiering van projecten in 
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   FdR 1012885

67. Verzoekschrift 1868/2012, ingediend door Cătălin Bizgan 
(Roemeense nationaliteit) over een heffing op verontreinigende 
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68. Verzoekschrift 1896/2012, ingediend door Calin Carmen Elena 
(Roemeense nationaliteit), over de erkenning van diploma's in de 
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   FdR 1015885

69. Verzoekschrift 1936/2012, ingediend door L.S. (Ierse 
nationaliteit), over het vermeende verzuim van Hongarije om te 
voldoen aan de EU-wetgeving inzake de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen op het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid in een grensoverschrijdende context 

   CM– PE 527,896
   FdR 1015886

70. Verzoekschrift 1943/2012, ingediend door Aferdita Hasandocaj 
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   FdR 1017829

71. Verzoekschrift 1952/2012, ingediend door G.A. (Britse 
nationaliteit), over de aanwijzing van een fiscaal 
vertegenwoordiger in Portugal

   CM– PE 527,899
   FdR 1015890
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72. Verzoekschrift 0001/2013, ingediend door Lorenz H. Becker 
(Duitse nationaliteit), over de verschillende wettelijke bepalingen 
inzake faillissementen in de EU

   CM– PE 528,124
   FdR 1017830

73. Verzoekschrift 0006/2013, ingediend door Mohamed Musa 
Gbondo Sama (Duitse nationaliteit) over vermeende ongelijke 
behandeling door de Duitse overheid in verband met een 
visumaanvraag

   CM– PE 528,169
   FdR 1018328

74. Verzoekschrift 0018/2013, ingediend door Lodovico Pizzati 
(Italiaanse nationaliteit), gesteund door 
30 000 medeondertekenaars, over de erkenning door de Europese 
Unie van een mogelijk referendum over de onafhankelijkheid van 
de regio Veneto als onafhankelijke staat binnen Europa

   CM– PE 528,172
   FdR 1018331

75. Verzoekschrift 0020/2013, ingediend door Lea Ruth Ziebold 
(Duitse nationaliteit), over de sloop van beschermde gebouwen in 
Segovia, Avila en Salamanca in Spanje
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76. Verzoekschrift 0022/2013, ingediend door L.C. (Italiaanse 
nationaliteit), over milieuverontreiniging veroorzaakt door de 
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77. Verzoekschrift 0041/2013, ingediend door Jos Eisberg (Duitse 
nationaliteit), over de goedkeuring van stevia 
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   FdR 1015893

78. Verzoekschrift 0048/2013, ingediend door Norbert Claus (Duitse 
nationaliteit), over chauffeursopleiding

   CM– PE 527,903
   FdR 1015895

79. Verzoekschrift 0068/2013, ingediend door Holger Bauermeister 
(Duitse nationaliteit), over Richtlijn 78/660/EEG betreffende de 
jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen

   CM– PE 527,904
   FdR 1015897

80. Verzoekschrift 0073/2013, ingediend door Christos Vlachojannis 
en Jannis Leventakis (Griekse nationaliteit), gesteund door 3 400 
medeondertekenaars, over de volksgezondheidssituatie op de 
Griekse eilanden Paros en Antiparos
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   FdR 1015898

81. Verzoekschrift 0075/2013, ingediend door Nutan Sampat (Duitse 
nationaliteit), over de nieuwe verordening inzake geneesmiddelen

   CM– PE 524.864
   FdR 1012896

82. Verzoekschrift 0086/2013, ingediend door Petr Kohout 
(Tsjechische nationaliteit), over zijn actie "Stop verslaving, stop 
gokken"

   CM– PE 528,178
   FdR 1018338
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83. Verzoekschrift nr. 0095/2013, ingediend door Jürgen Engert 
(Duitse nationaliteit), over het betalen van parkeergelden in 
Amsterdam en Rotterdam

   CM– PE 528,179
   FdR 1018339

84. Verzoekschrift 0112/2013, ingediend door Marta Mariani 
(Italiaanse nationaliteit), over de kathedraal van Chartres

   CM– PE 528,181
   FdR 1018341

85. Verzoekschrift 0177/2013, ingediend door Andrea Dimitri 
(Italiaanse nationaliteit), over de erkenning van 
beroepskwalificaties in Spanje
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   FdR 1018344
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