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van dinsdag 14 juni 2010, 15.00 – 18.30 uur
en woensdag 15 juni 2011, 9.00 – 12.30 uur

Brussel

Zaal ASP A3G-2

1. Aanneming van de ontwerpagenda1 PE  
FdR 

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Rondvraag

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

4. Nr. 163/2010, ingediend door P.B. (Duitse nationaliteit), over de 
toegang van derden tot het Europese Hof van Justitie bij 
prejudiciële verwijzingen

   DV- sir163-10
   + advies JURI

                                               
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.
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*** Stemming ***

5. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften in 2010 (2010/2295(INI))
Rapporteur:  MEYER  (GUE/NGL)
- behandeling van amendementen
- goedkeuring ontwerpverslag

    PR– PE 462.845v3
    FdR 866499

    AM– PE 466.956
    FdR 868586

*** Einde stemming ***

Milieu

6. Nr. 273/2010, ingediend door Mariagrazia Canuti (Italiaanse 
nationaliteit), over de afvalstortplaats van Malagrotta bij Rome 
(wellicht in aanwezigheid van de plaatselijke autoriteiten en de 
indiener)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. Verslag over de toepassing van de afvalstoffenrichtlijn op basis 
van de ontvangen verzoekschriften  
(2011/2038(INI))
Rapporteur:  ITURGAIZ  (PPE)
- gedachtewisseling over het werkdocument

    DT– PE 464.930
    FdR 867298

8. Nr. 1617/2009, ingediend door Ivan Martin (Franse nationaliteit), 
namens ADEVAC en Stop Nuisances, over de impact van de 
geplande uitdieping van de kalksteengroeve "Chaumes de la 
Bergerie" (La Couronne, Charente) op twee grondwaterlagen 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415

Sociale zaken

9. Verzoekschrift 331/2010, ingediend door Ignacio Ruipérez 
arregui (Spaanse nationaliteit), over de situatie van de 
luchtverkeersleiders in Spanje 
en
Verzoekschrift 651/2010, ingediend door Juan María García Gil 
(Spaanse nationaliteit), namens de Unie van luchtverkeersleiders, 
over de situatie van luchtverkeersleiders in Spanje
(in aanwezigheid van de indieners)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249

17.30 – 18.30 uur (met gesloten deuren)

10. Coördinatorenvergadering

* * *



OJ\868915NL.doc 3/10 PE466.986v01-00

NL

15 juni 2011, 9.00 – 12.30 uur

11. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van 
de coördinatoren

12. Advies inzake de begrotingsrichtsnoeren 2012 – alle afdelingen –
ombudsman (BUD), zoals gewijzigd door de Raad
(2011/2020(BUD))
(termijn AM: 23.6.2011, 18.00 uur / goedkeuring 13.7.2011)
Rapporteur:  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- behandeling ontwerpadvies

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

13. Verslag over het jaarverslag 2010 van de Europese ombudsman
(2011/2106)
(termijn AM: 24.6.2011 - 13.00 uur / goedkeuring 13.7.2011)
Rapporteur: IOTOVA (S&D)
- behandeling ontwerpverslag

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

Grondrechten

14. Nr. 1109/2010, ingediend door Simone Eiler (Duitse nationaliteit) 
en gesteund door één medeondertekenaar, over EU-steun aan de 
Italiaanse ngo "Amici dei Bambini" 

   CM– PE 460.735
   FdR 859694

Mededinging

15. Nr. 580/2010, ingediend door Salvador López Florencio (Spaanse 
nationaliteit), namens de vereniging voor visgroothandelaren, El 
Barranco, over het monopolie van Mercasevilla in de 
visgroothandel 
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 458.697
    FdR 857257

16. Nr. 752/2010, ingediend door M. Bateman (Britse nationaliteit), 
over de onrechtvaardige en onheuse voorwaarden die worden 
gesteld in de huurcontracten voor cafés in het Verenigd 
Koninkrijk 
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 458.714
    FdR 857275

Belastingheffing

17. Nr. 0726/2010, ingediend door John E. Doherty (Ierse 
nationaliteit), namens de "Irish Drivers Association", over 
motorrijtuigenbelasting in Ierland (VRT)
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698
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Nr. 1211/2009, ingediend door Leond Brevdo (Duitse 
nationaliteit), over dubbele belasting tussen Duitsland en 
Frankrijk 
en

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

Nr. 1053/2010, ingediend door Antonio & Susanna Cifelli 
(Italiaanse nationaliteit), over dubbele belastingheffing in Italië en 
Duitsland
(in aanwezigheid van de indiener)
en

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

18.

Nr. 1404/2010, ingediend door Axel Engemann (Duitse 
nationaliteit), over dubbele belastingheffing tussen Frankrijk en 
Duitsland
en
Nr. 1584/2010, ingediend door Gerhardt Heinz (Duitse 
nationaliteit) over vermeende dubbele belastingheffing in 
Portugal en Duitsland

   DV– sir

   DV– sir

19. Nr. 652/2010, ingediend door Pierre Gerard (Belgische 
nationaliteit), namens "Comité de Défense des Frontaliers belgo-
français", over belastingheffing op Franse aanvullende 
pensioenen in België
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)
en
Nr. 6/2011, ingediend door Arsène Schmitt (Franse nationaliteit), 
namens het Comité Défense Travailleurs Frontaliers de la 
Moselle, over de belasting die Duitsland heft op of de pensioenen 
van gepensioneerde grensarbeiders die woonachtig zijn in 
Frankrijk 

   CM– PE 456.757
   FdR 853743
   + bijlagen

   DV– sir

20. Nr. 595/2010, ingediend door Henryka Magdalena Andersen 
(Poolse nationaliteit), over de Deense bepalingen inzake 
breukpensioen en de daarmee verbonden niet-handhaving van de 
beginselen van Verordening (EG) nr. 1408/71 van de Raad 
betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen 
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Nr. 799/2010, ingediend door Britta Schulz (Deense nationaliteit), 
over de Deense bepalingen inzake "brøkpension" en de daarmee 
verbonden niet-handhaving van de beginselen van Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die 
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen 

   CM– PE 462.649
   FdR 862696

Milieu
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21. Nr. 1345/2009, ingediend door Michal Racki (Poolse 
nationaliteit), over bovengrondse ontginning van bruinkool in 
Neder-Silezië in Polen 
en
Nr. 46/2010, ingediend door Irena Rogowska (Poolse 
nationaliteit), namens de vereniging "Stop Odkrywce" (stop de 
open mijnen), over een open mijn voor de winning van bruinkool 
in Neder-Silezië in Polen 
(in aanwezigheid van de indieners)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307

B. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de Europese 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de 
behandeling af te sluiten

22. Nr. 826/2001, ingediend door Christian Monatte (Franse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van geslacht

    CM–
    PE 317.284/REV. VII
    FdR 866842

23. Nr. 448/2003, ingediend door Manuel Rodriguez Blanco (Spaanse 
nationaliteit) en 2000 medeondertekenaars, over de oprichting van 
het Nationaal Park Las Fuentes de Narcea y Del Ibias in de regio 
Asturias, Spanje 

   CM–
   PE 341.487 rev.II
   FdR 640087

24. Nr. 298/2005, ingediend door Ole Vielemeyer (Duitse 
nationaliteit), over immigratiekwesties met betrekking tot EU 
burgers die een visum voor de Verenigde Staten willen verkrijgen 

   CM– PE 464.841
   FdR 866740

25. Nr. 637/2006, ingediend door Paul-Hubert Mönnig (Duitse 
nationaliteit), over milieuvervuiling op Sicilië 

   CM–
   PE 390.330/REV. II
   FdR 866745

26. Nr. 897/2007, ingediend door Janusz Wilczyński (Poolse 
nationaliteit), over niet-naleving door de Poolse autoriteiten van 
Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad tot 
voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van 
bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en 
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten 

   CM–
   PE 414.101/rev.II
   FdR 853654

  + brief ENVI: geen
   advies

27. 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 
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 

   CM– PE 414.110/rev
   FdR 786503

  + brief ENVI: geen
   advies
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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 
van consumenten tot vitaminen en mineralen te beperken  
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

28. Nr. 1155/2007, ingediend door Monika Orzechowska (Poolse 
nationaliteit), namens de actiegroep "Fosfi", gesteund door een 
medeondertekenaar, met betrekking tot de vervuiling die wordt 
veroorzaakt door de onderneming “Fosfory” in Gdansk 

   CM–
   PE 415.067/REV. III
   FdR 866753

29. Nr. 1324/2007, ingediend door Ana María Calfat Busquets 
(Spaanse nationaliteit), namens het Plataforma Salvem La Real, 
over de bouw van een ziekenhuis in een gebied in Palma de 
Mallorca waar overstromingsgevaar heerst

    CM– PE 416.443
    FdR 756237

30. Verzoekschrift 1459/2007, ingediend door Roberto Giurastante 
(Italiaanse nationaliteit), namens “Greenaction Transnational”, 
over luchtverontreiniging in de kuststreek van het grensgebied 
Italië/Slovenië

   CM–
   PE 416.460/REV. II
   FdR 866754

31. Nr. 893/2008, ingediend door Serhiy Solomko (Oekraïense 
nationaliteit), over het niet ten uitvoer leggen van een Spaans 
gerechtelijk besluit en de vermeende schending van de Schengen-
regels door de Franse grenspolitie 

   CM– PE 428.028/REV
   FdR 866761

32. Nr. 1019/2008, ingediend door Reinhold Goisser (Duitse 
nationaliteit), over erkenning van een werkperiode in Griekenland 
die recht geeft op pensioen

   CM– PE 441.317/REV
   FdR 866762

33. Nr. 1066/2008 ingediend door Dimitrios Antoniou (Griekse 
nationaliteit), over discriminatie op grond van nationaliteit in 
verband met inschrijving bij de "Open University" in Oxford

   CM–
   PE 423.694/REV. III
   FdR 866763

34. Nr. 202/2009, ingediend door S.O.P. (Oostenrijkse nationaliteit), 
over zijn probleem met een Roemeense pensioeninstantie 

   CM– PE 431.120/REV
   FdR 866767

35. Nr. 303/2009 ingediend door Bärbel en Michael Keller (Duitse 
nationaliteit), namens Bürgerinitiative Oldisleben, over de bouw 
van een varkensmestbedrijf  

   CM– PE 429.623/REV
   FdR 866768
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36. Nr. 588/2009 ingediend door Prof.Dr. Lüderitz (Duitse 
nationaliteit), namens de BUND Sachsen Anhalt e.V., en twee 
medeondertekenaars, over de aanleg van de nieuwe autoweg A14; 
economische haalbaarheid en milieugevolgen
en
Nr. 737/2010, ingediend door Dorothée Hübner (Duitse 
nationaliteit), namens Dachverband Bürgerinitiative Westliche 
Altmark, gesteund door 3 medeondertekenaars, over een nieuw 
wegenbouwproject (B190n) in hun gebied

   CM– PE 441.326/REV
   FdR 866769

37. Nr. 710/2009, ingediend door Michel Desrues (Franse 
nationaliteit), over discriminatie van mannelijke ambtenaren 
omdat ouderschapsverlof bij de berekening van pensioenrechten 
niet in aanmerking genomen wordt 

   CM– PE 431.127/REV
   FdR 866840

38. Nr. 1580/2009, ingediend door Chantel Marriott (Britse 
nationaliteit), over de vrijlating van Michael Turner en Jason 
McGoldrick, die door Groot-Brittannië zijn overgeleverd aan 
Hongarije op beschuldiging van fraude 
en
Nr. 1117/2010 ingediend door O.F. (Oostenrijkse nationaliteit), 
over vermeende onjuiste toepassing van het recht en willekeurig 
gebruik van het Europees aanhoudingsbevel 

   CM–
   PE 441.122/REV. II
   FdR 866773

39. Nr. 1631/2009, ingediend door Anna Gallés Gabarró (Spaanse 
nationaliteit), namens de natuurbeschermingsvereniging "Depana 
Liga de Defensa del Patrimoni Natural", over toestemming voor 
het gebruik van lijmstokken om vogels te vangen in de Spaanse 
regio Catalonië

   CM– PE 450.779/REV
   FdR 866774

40. Nr. 178/2010, ingediend door Olivier Hepworth (Britse 
nationaliteit), over de niet-erkenning van het Britse 
samenlevingscontract (civil partnership) door Luxemburg 

   CM– PE 464.844
   FdR 866779

41. Nr. 303/2010, ingediend door Wolfgang Suchomel (Oostenrijkse 
nationaliteit), over vermeende fraude met EU-subsidies in 
Slowakije 

   CM– PE 450.803/REV
   FdR 866780

42. Nr. 503/2010, ingediend door Andrejs Saiko (Letse nationaliteit), 
namens het personeel van Aviation Company Inversija, over 
schending van arbeidsrechten in verband met het staken van de 
commerciële activiteiten van het toestel IL-76 van de Letse 
luchtvaartmaatschappij Aviation Company Inversija 

   CM– PE 464.846
   FdR 866784

43. Nr. 723/2010, ingediend door D.F. (Italiaanse nationaliteit), over 
zijn verzoek het toepassingsbereik van Richtlijn 2002/58/EG 
(gegevensbescherming in de sector elektronische communicatie) 
uit te breiden met online spelportalen 

   CM– PE 464.847
   FdR 866786
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44. Nr. 749/2010, ingediend door Steven Gordon (Oostenrijkse 
nationaliteit), over een besluit van een Duitse pensioeninstelling 

   CM– PE 464.848
   FdR 866787

45. Nr. 804/2010, ingediend door Adone Doni en Mattia Donadel 
(Italiaanse nationaliteit), namens Coordinamento Comitati 
Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del Miranese, over 
de ringweg rond Mestre (A4) 

   CM– PE 458.719/REV
   FdR 866788

46. Nr. 867/2010, ingediend door Golamali Shojaeitarighi (Iraanse 
nationaliteit), over de afwijzing van zijn aanvraag voor politiek 
asiel in Cyprus 

   CM– PE 464.849
   FdR 866789

47. Nr. 920/2010, ingediend door Salvador Peiró Gómez (Spaanse 
nationaliteit), namens het Centro Acuicultura Experimental 
(Centrum voor experimentele aquacultuur), over de 
palingsportvisserij in Valencia, Spanje

   CM– PE 464.850
   FdR 866790

48. Nr. 937/2010, ingediend door I.M.V.D. (Portugese nationaliteit), 
over de vermeende problemen om als vrouw zelfstandige te zijn 
in Italië

   CM– PE 464.851
   FdR 866791

49. Nr. 967/2010, ingediend door A. S. (Duitse nationaliteit), over het 
verzuim van de Roemeense pensioeninstanties om zijn pensioen 
in Duitsland uit te betalen 

   CM– PE 464.852
   FdR 866792

50. Nr. 977/2010, ingediend door Guy Gerome (Franse nationaliteit), 
over zijn conflict met de Duitse justitie en vermeende schending 
van zijn rechten als EU-burger  

   CM– PE 464.853
   FdR 866793

51. Nr. 1073/2010, ingediend door Jean-Pierre Sammut (Maltese 
nationaliteit), over het Maltese loterijmonopolie

   CM– PE 464.857
   FdR 866797

52. Nr. 1099/2010, ingediend door T.H. (Duitse nationaliteit), over 
afschaffing van de Richtlijn betreffende het rijbewijs 

   CM– PE 464.859
   FdR 866799

53. Nr. 1217/2010, ingediend door Claudio Pettenati (Italiaanse 
nationaliteit), over concurrentie uit China en Europese 
werkeloosheid 

   CM– PE 464.864
   FdR 866804

54. Nr. 1230/2010, ingediend door Angelo Bonelli (Italiaanse 
nationaliteit), namens Federazione dei Verdi, gesteund door 4 
medeondertekenaars, over de non-conformiteit van de omzetting 
van Richtlijn 50/2008/EG ten gevolge van wetsbesluit nr. 155 van 
13 augustus 2010 

   CM– PE 464.866
   FdR 866807

55. Nr. 1261/2010, ingediend door Andreas Meller (Duitse 
nationaliteit), namens de gemeente Ostseebad Prerow, over de 
opslag van baggerslib in een natuurgebied 

   CM– PE 464.868
   FdR 866809
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56. Nr. 1301/2010, ingediend door het "Collectief van hogere 
gezondheidstechnici gespecialiseerd in medische dossiers", over 
de indienstneming van deze beroepscategorie door de autonome 
gemeenschap Gali

   CM– PE 464.873
   FdR 866814

57. Nr. 1305/2010, ingediend door Juan Eladio Palmis Sánchiez 
(Spaanse nationaliteit), over de vestiging van een crematie-oven 
in de nabijheid van woningen, een school en het strand in Puerto 
de Mazarrón, Murcia, Spanje 

   CM– PE 464.874
   FdR 866815

58. Nr. 1325/2010, ingediend door Aaro Keskitalo (Finse 
nationaliteit), over voedselbenamingen 

   CM– PE 464.876
   FdR 866817

59. Nr. 1338/2010, ingediend door Kalin Valov (Bulgaarse 
nationaliteit), over integer leven en werken in Bulgarije 

   CM– PE 464.879
   FdR 866821

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

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

61. Nr. 1389/2010, ingediend door Karin Griessmair (Italiaanse 
nationaliteit), over harmonisering van kwaliteits- en 
beoordelingsnormen voor bedrijven die boerderijvakanties 
aanbieden 

   CM– PE 464.882
   FdR 866826

62. Nr. 1401/2010, ingediend door Dietmar Kapl (Duitse 
nationaliteit), over een gerechtelijk vonnis inzake de afgifte van 
rijbewijzen in Duitsland 

   CM– PE 464.883
   FdR 866827

63. Nr. 1420/2010, ingediend door M.A. (Franse nationaliteit), 
namens "Association de Soutien aux Vacataires de 
l'Enseignement Supérieur", over het arbeidsstatuut van tijdelijk 
aangestelde overheidsbeambten aan Franse universiteiten 

  CM– PE 464.884
   FdR 866828

64. Nr. 1434/2010, ingediend door L. G. (Spaanse nationaliteit), over 
erkenning als gekwalificeerd docent in Nederland 

   CM– PE 464.885
   FdR 866829

65. Nr. 1436/2010, ingediend door Achille Loro (Italiaanse 
nationaliteit), over het feit dat Alitalia geen schadevergoeding 
heeft betaald voor vertraagde vluchten en veroorzaakt ongemak 

   CM– PE 464.886
   FdR 866830

66. Nr. 1446/2010, ingediend door Bernardo de Vires (Italiaanse 
nationaliteit), namens Associazione Family Way, over 
discriminatie op de werkplek en niet-naleving van de bepalingen 
inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen door de 

   CM– PE 464.887
   FdR 866831
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luchtvaartmaatschappij CAI-ALITALIA 

67. Nr. 1458/2010, ingediend door Stefan Jauernich (Duitse 
nationaliteit), over één uniform register voor 
verzekeringsmakelaars in Europa 

   CM– PE 464.888
   FdR 866832

68. Nr. 1462/2010, ingediend door Markus Vogt (Duitse 
nationaliteit), namens Skan Auto, over harmonisatie van de 
toelatingseisen voor gebruikte auto's in de Unie 

  CM– PE 464.889
   FdR 866833

69. Nr. 1514/2010, ingediend door Erich Ollnow (Duitse 
nationaliteit), over de lange en straffende duur van 
insolventieprocedures in Duitsland vergeleken met andere 
lidstaten 

   CM– PE 464.890
   FdR 866834

70. Nr. 1523/2010, ingediend door Marian Antonie (Roemeense 
nationaliteit), over de vermeende dubbele muntconversie bij 
bankverrichtingen 

   CM– PE 464.892
   FdR 866836

71. Nr. 1563/2010, ingediend door Aldo Annechini (Italiaanse 
nationaliteit), over de Richtlijn betreffende het in de handel 
brengen van pyrotechnische artikelen 

   CM– PE 464.894
   FdR 866838

72. Nr. 1644/2010 ingediend door Stanislaw Olenski (Poolse 
nationaliteit), over het voorstel tot wijziging van het besluit over 
biobrandstoffen in het pakket inzake energie en klimaat van de 
Commissie 

    DV– sir
     + brief ENVI: geen
   advies

o O o

73. Datum en plaats volgende vergadering
 12 juli 2011, 15.00 – 18.30 uur
 13 juli 2011, 9.00 – 12.30 uur


