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ONTWERPAGENDA
Vergadering

Dinsdag 1 februari 2011, 9.00 – 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal ASP A3E2

1. Aanneming van de ontwerpagenda1 PE 456.868
FdR 854600

2. Mededelingen van de voorzitter

3. 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 niet tijdens de huidige vergadering worden behandeld. Ieder lid 
kan evenwel vóór het einde van 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.



PE456.868v01-00 2/8 OJ\854600NL.doc

NL

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

European City Guide

4. Follow-up van het verslag Busuttil 
over bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden  
(Verzoekschriften 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 
1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 en andere)               
(2008/2126(INI))

Verzoekschrift 100/2010, ingediend door Jacques de Lepinau 
(Franse nationaliteit), namen de www.StopECG.org, over de 
noodzaak van Europese wetgeving die kleine ondernemingen 
beschermt tegen verspreiding van ongewenste contracten en 
misleidende reclame 
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   A6-0446/2008

   sir

Milieu

5. Verzoekschrift 1335/2008, ingediend door Hristo Genev 
(Bulgaarse nationaliteit), ondersteund door 14432 
medeondertekenaars, over de verhoogde productie in de goudmijn 
van Chelopech in Bulgarije met behulp van cyanide-
extractietechnologie 
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 426.985
   FdR 785716

Verzoekschrift 1534/2008, ingediend door Borislav Sandov 
(Bulgaarse nationaliteit), namens de "Vereniging voor landbouw-
en milieuprojecten – GEO", gesteund door 13 626 
medeondertekenaars, over de veronachtzaming door de Bulgaarse 
overheid van de bepalingen van Richtlijn 2001/42/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma’s, en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna, in verband met een centrum voor sport en toerisme in de 
bergen van Rhodope 
en

   CM– PE 427.109
   FdR 786523

6.

Verzoekschrift 1587/2008, ingediend door Nevena Asenova 
(Bulgaarse nationaliteit), namens het "Initiatiefcomité van de 
inwoners van het dorp Mougla", gesteund door 410 

   CM– PE 427.006
   FdR 785744
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medeondertekenaars, over "land swapping" en schending van de 
Europese milieuwetgeving in de regio Smoljan in het zuiden van 
Bulgarije

7. Verzoekschrift 1336/2008, ingediend door Andrey Kovatchev 
(Bulgaarse nationaliteit), ondersteund door 1 medeondertekenaar, 
over het niet uitvoeren van het Natura 2000-netwerk in Bulgarije 
en de onbevredigende behandeling van een klacht dienaangaande 
door de Commissie  

   CM– PE 440.044
   FdR 810936

8. Verzoekschrift nr. 437/2001, ingediend door José Antonio Muñoz 
Grau, Spaanse nationaliteit, namens de "Asociación Comisión 
Pro-Río", over vervuiling van de rivier de Segura in de regio 
Murcia
en
Verzoekschrift 1026/2002, ingediend door Pedro Marset Campos, 
Spaanse nationaliteit, over de aanhoudende verontreiniging van 
de rivier Segura en haar stroomgebied

   CM–
   PE 313.911/REV. VI
   FdR 838949

Verzoekschrift 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/REV.
   FdR 838914

9.

en
Verzoekschrift 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/REV.
   FdR 838916

10. Verzoekschrift 0287/2008, ingediend door Bernd Hofmann 
(Duitse nationaliteit), over vermeende verplichte aankoop en 
misbruik van EU-financiering in Elche (provincie Alicante in de 
autonome regio Valencia)

   CM– PE 438.294
   FdR 802728

Verzoekschrift 0776/2009, ingediend door Roland Sharp (Britse 
nationaliteit), namens de bewonersvereniging van Hondón de los 
Frailes, over ontoelaatbare bebouwing in Hondón de los Frailes, 
Alicante (Spanje)

   CM– PE 439.191
   FdR 805897

11.

en
Verzoekschrift 0917/2009, ingediend door Josefa Fernandez 
Quirante en Ronald Henry Sharp (Spaanse en Britse nationaliteit), 
namens de Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes, 

   CM– PE 441.327
   FdR 816737
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gesteund door 2 medeondertekenaars, over de 
waardevermindering van grond als gevolg van de aanleg van een 
weg en ontoereikende compensatie  

12. Verzoekschrift 584/2008, ingediend door Pedro Cuevas Cueto 
(Spaanse nationaliteit), over de verlenging van de autosnelweg A-
8 (Autovía del Cantábrico) en het tracé van deze weg door het 
grottengebied Cuartamentero in Llanes in Asturië

   CM– PE 441.314
   FdR 816611

13. Verzoekschrift 418/2009, ingediend door Álvaro Fernández 
Durán (Spaanse nationaliteit), over de aanleg van een snelweg 
door de Spaanse Pyreneeën

   CM– PE 430.793/REV
   FdR 829664

14. Verzoekschrift 1400/2009, ingediend door Gerhard Holzinger 
(Duitse nationaliteit), betreffende milieuschade door de aanleg 
van een geplande snelweg op de Canarische eilanden

   CM– PE 440.082/REV
   FdR 829678

******

11.30 – 12.30 uur (met gesloten deuren)

15. Coördinatorenvergadering

* * *

15 uur

16. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van 
de coördinatoren
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*** Stemming ***

17. Advies inzake de interne markt voor Europeanen (IMCO) 
(2010/2278(INI))
(goedkeuring IMCO: 28 februari 2011 - plenaire: 23 maart 2011)
Rapporteur:  
- eventueel behandeling van amendementen
- goedkeuring ontwerpverslag

   PA– PE 456.866
   FdR 854595

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

*** Einde stemming ***

Discriminatie

18. Verzoekschrift 632/2008, ingediend door Robert Biedron, met 
Poolse nationaliteit, namens "Kampania Przeciw Homofobii" 
(Campagne tegen homofobie), over de weigering van de Poolse 
autoriteiten om een uittreksel van burgerlijke stand te verstrekken 
aan Poolse staatsburgers die in een andere lidstaat een 
geregistreerd partnerschap willen aangaan met een persoon van 
hetzelfde geslacht
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

    CM_O– PE 420.019
    FdR 766651

   LT–
   FdR 833746

19. Verzoekschrift 0829/2008, ingediend door Fernando Soares 
(Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van 
nationaliteit, in verband met het niet erkennen van het Britse 
geregistreerde partnerschap door Frankrijk 
en
Verzoekschrift 1085/2010, ingediend door Aldwyn Llewelyn 
(Britse nationaliteit), over de erkenning van een Brits 
geregistreerd partnerschap in Frankrijk   

   CM– PE 428.026/REV
   FdR 810840

   sir

20. Verzoekschrift 0305/2009, ingediend door Marisa Pignolo 
(Italiaanse nationaliteit), over het vrije verkeer van personen in de 
EU

    CM– PE 429.624
    FdR 792210

Grondrechten 

21. Verzoekschrift 1837/2009, ingediend door Roberto Marcoccio 
(Italiaanse nationaliteit), over videoregistratie van politieverhoren 
en rechtszittingen in de Europese Unie ter bescherming van de 
fundamentele rechten van EU-burgers en EU-lidstaten

   CM– PE 448.710
   FdR 829521



PE456.868v01-00 6/8 OJ\854600NL.doc

NL

16.30 - 17.30 uur

22. Presentatie door commissaris Viviane Reding van haar Verslag 
over het burgerschap

                                                         ***

23. Verzoekschrift 1746/2008, ingediend door Maksim Reva 
(woonachtig in Estland), over het recht van in Estland 
woonachtige personen van onbepaalde nationaliteit om te 
stemmen bij de Europese verkiezingen

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

24. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften in 2010 (2010/2295(INI))
Rapporteur:  
- eerste gedachtewisseling

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

Verzoekschrift 142/2006, ingediend door Wasilios Katsoulis 
(Duitse nationaliteit), over discriminatie van gehandicapten door 
Duitse verzekeringsmaatschappijen 
en

   CM– PE 
   FdR 

25.

Verzoekschrift 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 

   LT–
   FdR 829559

26. Verzoekschrift 0734/2007, ingediend door György Jakubinyi 
(Roemeense nationaliteit), namens het rooms-katholieke 
aartsbisdom Alba Iulia, over het teruggeven van kerkelijke 
bezittingen aan het rooms-katholieke aartsbisdom Alba Iulia

   sir 
   LT–
   FdR 852287

27. Verzoekschrift 1397/2008 ingediend door Raffele Mancuso 
(Italiaanse nationaliteit), over de ongelijke rechten van 
werknemers met een dienstverband van bepaalde of onbepaalde 
duur 

   CM– PE 423.939/REV
   FdR 805864
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28. Verzoekschrift 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/REV
    FdR 851656

29. Verzoekschrift 0063/2009, ingediend door Georgio Germani 
(Italiaanse nationaliteit), namens de Associazione Nazionale 
Quadri delle Amministrazioni Pubbliche – ANQUAP (vereniging 
van hogere ambtenaren), over gelijke beloning voor gelijk werk

   CM– PE 427.085
   FdR 786477

30. Nr. 128/2009, ingediend door Norbert Kaiser (Duitse 
nationaliteit), over gelijke behandeling van ambtenaren in 
Duitsland 

    CM–
    PE 428.087/REV. III
    FdR 851658

31. Nr. 302/2009, ingediend door Eugenia Ioan (Duitse nationaliteit), 
over koersverliezen in verband met de uitbetaling in Duitsland 
van haar Roemeense pensioen  

   CM– PE 429.622/REV
   FdR 851659

32. Verzoekschrift 451/2009, ingediend door Antonio Tortosa Gómez 
(Spaanse nationaliteit), over de door het gemeentebestuur van 
Madrid en het aartsbisdom uit te voeren werkzaamheden rond de 
San Francisco el Grandebasiliek in Madrid (Spanje)
en
Verzoekschrift 725/2009, ingediend door Teresa Sànchez 
(Spaanse nationaliteit), namens de vereniging Vrienden van La 
Cornisa/Vistillas, met 22844 handtekeningen, tegen het optrekken 
van nieuwe gebouwen op de oever van de Manzanares-rivier

   CM– PE 430.510/REV
   FdR 851660

33. Verzoekschrift 0286/2010, ingediend door M.D. (Britse 
nationaliteit) over het faillissement van de projectontwikkelaar in 
Spanje die zijn huis had moeten bouwen 

   CM– PE 454.592
   FdR 851694

34. Verzoekschrift 0390/2010, ingediend door Giuseppe Claudio 
Vitale (Italiaanse nationaliteit), over zijn verzoek te voorkomen 
dat er in Italië weer gereguleerde tarieven voor professionele 
diensten worden ingevoerd

   CM– PE 448.748
   FdR 829565

35. Verzoekschrift 0482/2010, ingediend door Sonia Lamberti 
(Italiaanse nationaliteit), over schending van Richtlijn 93/16/EEG 
wat betreft specialisten in opleiding

   CM– PE 454.612
   FdR 851852

36. Verzoekschrift 0496/2010, ingediend door J. D. L. (Spaanse 
nationaliteit), over het functioneren van de posterijen

   CM– PE 454.615
   FdR 851838
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37. Verzoekschrift 0511/2010, ingediend door Caroline Lindström 
(Zweedse nationaliteit), over het weigeren van politiek asiel aan 
een Iraanse Koerd

   CM– PE 454.616
   FdR 851839

38. Verzoekschrift 0562/2010, ingediend door Agnieszka 
Sieczkowska (Poolse nationaliteit), over de inbeslagneming door 
de Deense overheden van haar in Polen ingeschreven bedrijfsauto 
en de daarmee verbonden obstakels voor het vrije verkeer van 
arbeidskrachten 

   CM– PE 454.618
   FdR 851842

o O o

39. Datum en plaats van de volgende vergadering
 15 maart 2011, 15.00 - 18.30 uur
 16 maart 2011, 9.00 - 12.30 uur 


