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ONTWERPAGENDA
Vergadering

van maandag 27 april 2010, 15.00 – 18.30 uur
en dinsdag 27 april 2010, 9.00 – 12.30 uur

Brussel

Zaal ASP  A3G-2

1. Aanneming van de ontwerpagenda1 PE 440.980
FdR 812972

Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:
   - 23 februari 2010    

PV– PE 439.343
FdR 806962
 + bijlagen

2.

   - 22-23 maart 2010 PV– PE 439.974
FdR 810130
 + bijlagen

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag

In aanwezigheid van de Commissie

                                               
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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A. Verzoekschriften ten aanzien waarvan aan de hand van het schriftelijke antwoord van 
de Commissie wordt voorgesteld deze in de commissie te behandelen

Grondrechten

5. Nr. 360/2009, ingediend door Kathy Sinnott (Ierse nationaliteit), namens 
de Europese gehandicaptenfederatie (European Disability Federation), 
gesteund door 1 364 984 medeondertekenaars, over de rechten van 
personen met een handicap: "1 million 4 disability" 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 430.792
   FdR 797238

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

   CM– PE 415.116
   FdR 750453
   +antwTRAN

7. Nr. 142/2006, ingediend door Wasilios Katsoulis (Duitse nationaliteit), 
over discriminatie van gehandicapten door Duitse 
verzekeringsmaatschappijen 
en
Nr. 609/2008 ingediend door Wasilios Katsoulis (Griekse nationaliteit), 
over discriminatie van gehandicapten door Duitse 
verzekeringsmaatschappijen en het meest recente arrest van het Hof 
inzake de ongeldigheid van contracten die clausules bevatten waarin 
sprake is van discriminatie op grond van een handicap 
(in aanwezigheid van de indiener)

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

8. Nr. 1402/2009, ingediend door Vasilios Katsioulis (Griekse nationaliteit), 
over gebrek aan steun voor leerlingen met een lichamelijke of geestelijke 
handicap op de Europese Scholen 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 440.035
   FdR 810812

9. Nr. 840/2007, ingediend door Teresa Hayes (Ierse nationaliteit), 
gesteund door 12 medeondertekenaars, over nalatigheid van de Ierse 
regering ten aanzien van onderwijs voor minderjarigen die aan 
autisme lijden 

   CM– PE 418.051/REV
   FdR 810614

10. Nr. 1767/2009, ingediend door Carmen Gherca (Roemeense 
nationaliteit), namens de nationale vereniging voor kinderen en 
volwassenen met autisme in Roemenië - vestiging Iaşi, over 
problemen met betrekking tot de uitvoering van de op 
gehandicapte kinderen betrekking hebbende wetgeving 

   PETI20100426_sir
   1767-09_EN

11. Nr. 402/2008, ingediend door Pavlina Radkova (Bulgaarse 
nationaliteit), over een leven in waardigheid voor haar 
gehandicapte kind 

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. Nr. 1403/2007, ingediend door Dobrinka Pavlova (Bulgaarse 
nationaliteit), over steun aan in de steek gelaten en gehandicapte 
kinderen

   CM– PE 421.147
   FdR 770912
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13. Nr. 1215/2007, ingediend door Desmond Fitzgerald (Ierse 
nationaliteit), over misstanden in Bulgaarse instellingen voor 
kinderzorg

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

14. Nr. 911/2008, ingediend door Martin Karbowski (Bulgaarse 
nationaliteit), over gevallen van pedofilie, incidenten met 
kinderen, misdaden en geweld tegen kinderen in Bulgarije in de 
afgelopen twee jaar 

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

15. Nr. 1696/2008, ingediend door Jacqueline de Croy (Belgische 
nationaliteit), namens de Stichting Princess Decroy, over de 
noodzaak om op Europees niveau maatregelen te nemen ter 
bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen en het helpen 
van slachtoffers van dit misbruik 
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 428.062
    FdR 789457

16. Nr. 645/2009, ingediend door BP (Duitse nationaliteit), namens 
"OBS", gesteund door 18 medeondertekenaars, over de 
harmonisatie van kinderbeschermingsnormen voor film en 
computerspelletjes

    CM– PE 430.820
    FdR 797388

Gezondheid

17. Nr. 813/2008 ingediend door John Brian (Britse nationaliteit), 
over vermeende inbreuken op de algemene beginselen betreffende 
de activiteit van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid 
(EFSA) in verband met het onderzoek naar de toepassingen van 
genetisch gemanipuleerde voedingswaren 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 423.665/REV
   FdR 789345

18. Nr. 33/2009, ingediend door Klaus Landahl (Duitse nationaliteit), over 
de vermelding van de oorsprong en herkomst van voedingsmiddelen

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

19. Nr. 1037/2007, ingediend door Jill Bell (Ierse nationaliteit), 
namens de Ierse vereniging van reformwinkels, over Richtlijn 
2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen 
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Nr. 1184/2007 ingediend door Grace Kinirons (Ierse 
nationaliteit), namens Nutritional Therapists of Ireland 
(voedingstherapeuten van Ierland), over Richtlijn 2002/46/EG 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake voedingssupplementen 
en
Nr. 1419/2008, ingediend door Robert Verkerk (Britse 
nationaliteit), namens de Alliance for Natural Health, over de 
dringende noodzaak van een herziening van de risicobeoordeling 
en controlemogelijkheden in verband met plannen om de toegang 

   CM– PE 414.110/REV
   FdR 786503
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van consumenten tot vitaminen en mineralen te beperken 
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)
en
Nr. 1849/2008, ingediend door Alan G. Ruth (Ierse nationaliteit), 
namens de Ierse organisatie voor de reformhandel, over Richtlijn 
2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen  
en
Nr. 415/2009, ingediend door PA (Zweedse nationaliteit), over 
Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen

20. Nr. 986/2006, ingediend door Theodoros Dalmaris (Griekse 
nationaliteit), over de schending van Griekse en communautaire 
bepalingen betreffende speciale voorwaarden voor de erkenning 
van inrichtingen die zich bezighouden met de groothandel of 
verkoop van producten van dierlijke oorsprong

   CM–
   PE 392.230/REV. II
   FdR 802600

Nr. 1098/2007, ingediend door Juan Antonio Carrasco Ragel 
(Spaanse nationaliteit), namens het Plataforma Por El Estudio 
Epidemologico, over de uitvoering van een geïntegreerd 
epidemiologisch onderzoek voor de inwoners van zowel de 
provincie Gibraltar (Andalusië, Spanje) als Gibraltar (Verenigd 
Koninkrijk)

   CM– PE 438.293
   FdR 802727

21.

Nr. 615/2009, ingediend door Justine Olivero (Britse
nationaliteit), gesteund door 237 medeondertekenaars, over het 
toenemende aantal kankers in Campo de Gibraltar en op de rots 
van Gibraltar 

   CM– PE 438.304
   FdR 802739

22. Nr. 439/2009, ingediend door Elsa Aimone (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 86 medeondertekenaars, over 
patiënten met een Tarlov-cyste

   CM– PE 430,509
   FdR 794569

* * *

27 april 2010, 9.00 – 12.30 uur

9.00 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

23. Coördinatorenvergadering

***********

10.00 uur
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24. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren:

25. Jaarverslag over de beraadslagingen van de Commissie 
verzoekschriften in het parlementaire jaar 2009 
(2009/2139(INI)
Rapporteur:  ITURGAIZ ANGULO (PPE)
- behandeling ontwerpverslag

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

26. Advies inzake biodiversiteit
 (2009/2108(INI)
Rapporteur:  BOSTINARU (S&D)
- eerste gedachtewisseling over ontwerpadvies

    PA– PE 438.222
    FdR 801922
    DT– PE 438.284
    FdR 806215

Milieu

27. Nr. 276/2008, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse 
nationaliteit), namens Greenaction Transnational, over vervuiling 
door een stortplaats voor giftig afval in de badplaats Barcola bij 
Triëst (Italië) 

    CM–
    PE 415.109/REV. II
    FdR 794527

28. Nr. 181/2009, ingediend door Karl Wezel (Duitse nationaliteit), 
over elektriciteitsproductie met palmolie en de daaruit 
voortvloeiende verontreiniging 
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 430.502
    FdR 794560

29. Nr. 1337/2008, ingediend door Nayden Chakarov (Bulgaarse 
nationaliteit), gesteund door 12 medeondertekenaars, over de 
energiecentrale Maritza-Iztok en de verontreiniging van het 
gebied rond de Bulgaarse stad Stara Zagora 
en
Nr. 1865/2009, ingediend door I.P. (Bulgaarse nationaliteit), over 
de luchtverontreiniging in de stad Stara Zagora in Midden-
Bulgarije 

   CM– PE 426.986/REV
   FdR 800211

   PETI20100426_sir
   1865-09_EN

30. Nr. 1501/2008, ingediend door Dionisia Avgerinopoulou (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 3 medeondertekenaars, over het 
onvermogen om de EU-wetgeving in verband met 
mijnbouwactiviteiten op het Griekse eiland Milos af te dwingen 

   CM– PE 427.105
   FdR 786518

31. Nr. 1318/2008, ingediend door Joanna Smolinska (Poolse 
nationaliteit), namens de milieubeweging "Stowarzyszenie 
Milosnikow Krowiarek", over het niet naleven van de Europese 
milieuwetgeving in verband met de winning van aggregaten nabij 
een Natura 2000-gebied in het zuiden van Polen 

   CM– PE 426.982/REV
   FdR 802694



PE440.980v01-00 6/7 OJ\812972NL.doc

NL

32. Nr. 884/2009, ingediend door D.D. (Britse nationaliteit), namens 
de Residents of St. Kingsmark Chepstow, over vermeende 
nalatigheid van Welsh Water plc bij de aanpak van 
rioleringsproblemen en stank in St. Kingsmark 

    CM– PE 438.322
    FdR 802764

B. Verzoekschriften waarvan, in het licht van het schriftelijk antwoord van de Europese 
Commissie, wordt voorgesteld de behandeling af te sluiten

33. Nr. 771/2004, ingediend door Jan van Es (Nederlandse 
nationaliteit), namens ‘Transes Holding SA’ en drie andere 
bedrijven, over vermeende onwettige belemmering van twee 
projecten door de Portugese overheid 

   CM–
   PE 370,046/REV. III
   FdR 805832

34. Nr. 458/2007, ingediend door Luis J. Fernandéz Fernandéz 
(Spaanse nationaliteit), namens de Asociación de Vecinos de 
Candás “Amigos de Candás”, over de nadelige gevolgen van de 
werkzaamheden in de haven van Gijón voor de stranden van Peña 
María en Xivares 

   CM– PE 402.617
   FdR 708872

35. Nr. 1029/2007, ingediend door Freddy Kerr (Ierse nationaliteit), 
over overstromingen en andere problemen die verband houden 
met de nabijheid van de N4 (graafschap Longford) bij zijn 
boerderij 

   CM– PE 414.109/REV
   FdR 782466

36. Nr. 467/2008, ingediend door S.A.N. (Spaanse nationaliteit), over 
problemen bij het verkrijgen van communautaire 
landbouwsubsidies in het kader van de bedrijfstoeslagregeling  

   CM– PE 416.510/REV
   FdR 797197

37. Nr 603/2009, ingediend door D.S. (nationaliteit onbekend), 
vermeende schending van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het 
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden 

   CM– PE 439,189
   FdR 805887

38. Nr. 912/2009, ingediend door Geert van Oijen (Nederlandse 
nationaliteit), over het vrije verkeer van goederen en diensten 

   CM– PE 439,194
   FdR 805908

39. Nr. 958/2009, ingediend door SPR (Roemeense nationaliteit), 
over problemen bij de uitvoering van Europese wetgeving die 
roken in openbare gelegenheden in Roemenië verbiedt 

   CM– PE 439,196
   FdR 805910

40. Nr. 959/2009, ingediend door Jens Genzer (Duitse nationaliteit), 
over de invoering van wetgeving die de import van niet duurzaam 
tropisch hardhout verbiedt 

   CM– PE 439,197
   FdR 805912

41. Nr. 1098/2009, ingediend door F.B. (Italiaanse nationaliteit), over 
de mogelijkheid voor consumenten om af te zien van het gebruik 
van voorgeïnstalleerde software 

   CM– PE 439,205
   FdR 805922
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42. Nr. 1110/2009, ingediend door Matthias Schrötter (Duitse 
nationaliteit), over Europese wetgeving betreffende de veiligheid 
van treinlocomotieven en -rijtuigen 

   CM– PE 439,206
   FdR 805923

43. Nr. 1139/2009, ingediend door Angred Limbersky (Duitse 
nationaliteit), over de benaming van vruchtenconserven in 
Duitsland) 

   CM– PE 439,211
   FdR 805930

44. Nr. 1149/2009, ingediend door Uwe Käser (Duitse nationaliteit), 
over vermeende onterechte invoerheffing in Spanje voor een uit 
een EU-lidstaat geïmporteerde auto 

   CM– PE 439,214
   FdR 805933

45. Nr. 1150/2009, ingediend door Thomas Garner (Duitse 
nationaliteit), over eventuele EU-subsidies voor 
plattelandsontwikkeling voor gemengde fruitboomgaarden 

   CM– PE 439,215
   FdR 805934

46. Nr. 1152/2009, ingediend door Adrian Vlad Bellamy (Roemeense 
nationaliteit), over gevaar voor de privacy van gegevens in 
verband met de regelmatige Windows-updates door Microsoft 

   CM– PE 439,216
   FdR 805935

47. Nr. 1177/2009 ingediend door Veit Wilhelmy (Duitse 
nationaliteit), over het stakingsrecht in Duitsland

    CM– PE 439,217
    FdR 805936

48. Nr. 1327/2009, ingediend door M. Z. (Nederlandse nationaliteit), 
over vermeende kwalijke handelspraktijken van kabelbedrijf UPC 
Nederland 

    CM– PE 439,230
    FdR 805973

49. Nr. 1354/2009, ingediend door Manfred Hien (Duitse 
nationaliteit), over betaling van schadevergoeding bij 
vluchtvertraging 

    CM– PE 439,231
    FdR 805974

50. Nr. 1429/2009, ingediend door Jörg Wischhusen (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 159 medeondertekenaars, over de 
toepassing van verlaagde btw-tarieven 

   CM– PE 440,084
   FdR 810993

51. Nr. 1476/2009, ingediend door Marga Santamaría (Spaanse 
nationaliteit), namens de vereniging ANDAFED (Nationale 
Vereniging van Slachtoffers van Dimethylfumaraat), over de 
schadelijke gevolgen van DMF, dat wordt gebruikt bij de 
productie van diverse consumentenartikelen 

   CM– PE 440,094
   FdR 811006

o O o

52. Datum en plaats volgende vergadering
 4 mei 2010, 9.00-12.30 en 15.00-18.30 uur


