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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_OJ(2011)199_1

ONTWERPAGENDA
Vergadering

Dinsdag  12  juli  2011,  15.00 – 18.30  uur
Woensdag  13  juli 2011,  9.00 – 12.30  uur

Brussel

Zaal  PHS P5B001  

1. Aanneming van de ontwerpagenda (1) PE 469.748
FdR 872414

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
   -   23 - 24  mei 2011

PV– PE 465.068
FdR 868535
+ 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.



PE469.748v01-00 2/8 OJ\872414NL.doc

NL

In aanwezigheid van de Commissie

A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijk antwoord van de Commissie of 
andere ontvangen documenten door de commissie worden behandeld

Milieu

5. Nr. 387/2008 ingediend door Katiuscia Verlingieri (Italiaanse 
nationaliteit), over het behoud van historisch erfgoed in de 
provincies Salerno, Avellino en Benevento in Italië
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 464.842
   FdR 866757

Europese scholen

6. Nr. 353/2011 ingediend door Barbara Mazurkiewicz-Zaleska 
(Poolse nationaliteit) gesteund door 74 medeondertekenaars, over 
bezuinigingen op de begroting voor de Europese scholen 
en
Nr.  478/2011  ingediend door oudervereniging APEEE 
(Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Européenne), 
gesteund door 1.356 medeondertekenaars, over de gevolgen van 
de bezuinigingen voor het functioneren van de Europese Scholen
(in aanwezigheid van de oudervereniging en wellicht ook de 
directeuren van de scholen en de raad van bestuur, alsmede 
vertegenwoordigers van de Begrotingscommissie)

   DV– sir353-11

   DV– sir478-11

Milieu

7. Studie over afvalbeheer in Europa - voornaamste problemen en 
best practices
- presentatie van het onderzoeksrapport

***********

17.30 – 18.30 uur (met gesloten deuren)

8. Coördinatorenberaad
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* * *

13 juli 2011, 9.00 – 12.30 uur

om 9.00 uur

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

*** Stemming ***

10. Advies inzake de begrotingsrichtsnoeren 2012 – alle afdelingen –
ombudsman (BUD), zoals gewijzigd door de Raad
(2011/2020)(BUD))
Rapporteur:  KOCH-MEHRIN (ALDE)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

    AM– PE 467.288
    FdR 871500

11. Verslag over het jaarverslag 2010 van de Europese ombudsman
(2011/2106(INI))
Rapporteur:  IOTOVA (S&D)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpverslag

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

    AM– PE 467.289
    FdR 871501

*** Einde stemming ***

12. Verslag van werkbezoek aan Bulgarije  (29.06 - 02.07.2011)
- eerste resultaten - mondeling verslag

EU-middelen

13. Nr. 1026/2010, ingediend door Radostin Roussev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens het bedrijf "Bull Gate  Ltd.", over misbruik 
van EU-middelen en corruptie in Bulgarije 

    CM– PE 460.729
    FdR 859679
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14. Nr. 628/2010, ingediend door Ciprian Dobre (Roemeense 
nationaliteit), over problemen in verband met het gebruik en 
beheer door de Roemeense regering van fondsen die zijn 
toegekend door het E u r o p e e s  Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling

    CM– PE 460.708
    FdR 859626

LIFE-programma

15. Nr. 1330/2010, ingediend door Juan Antonio Iborra Bernal 
(Spaanse nationaliteit), over de uitbreiding van het programma 
LIFE tot de preventie van rampen 

   CM– PE 464.877
   FdR 866818

Vrij verkeer

16. Nr. 171/2010, ingediend door Kamila Beata Klim-Petersen 
(Poolse nationaliteit), over de inbeslagneming door de Deense 
overheden van haar in Polen geregistreerde bedrijfsauto en de 
daarmee verbonden obstakels voor het vrije verkeer van 
arbeidskrachten
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM–
    PE 448.729/REV. II
   FdR 870250

17. Nr. 1225/2010, ingediend door Dariusz Pachala (Poolse 
nationaliteit), over inbeslagneming van een in Polen 
geregistreerde auto bij de Deens-Duitse grens
en
Nr. 1349/2010, ingediend door Ryszard Antoni Bielawa (Poolse 
nationaliteit), over de beslaglegging door de Deense autoriteiten 
op zijn in Polen geregistreerde motorvoertuig, en de daarmee 
verbonden belemmeringen voor het vrij verkeer van werknemers
en
Nr. 1444/2010, ingediend door Jacek Naguszewski (Poolse 
nationaliteit), over de inbeslagneming door de Deense belasting-
en douaneautoriteiten van een in Polen geregistreerd 
motorvoertuig en de daarmee verbonden verzaking van de plicht 
om een zieke baby te beschermen

   CM– PE 464.865
   FdR 866806

18. Nr. 590/2008 ingediend door N.M.M. (Ierse nationaliteit), over 
het meevoeren van geneesmiddelen door reizigers in Europa
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM–
   PE 420.013/REV. II
   FdR 866759

Milieu
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19. Nr. 1665/2009 , ingediend door Peter Brown (Britse nationaliteit), 
over de gronden voor een verbod op het gebruik van 
strychninehydrochloride voor plaagbestrijding krachtens Richtlijn 
98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 445.773/REV
   FdR 866775

Mededinging

20. Nr. 500/2010, ingediend door Saverio De Bonis (Italiaanse 
nationaliteit), namens de "Associazione Nazionale Liberi 
Allevatori di Conigli" (ANLAC), over beweerde schending van 
de antitrustregels op de markt voor konijnenvlees in Italië
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 452.749
    FdR 838895

B. Verzoekschriften waarvan, in het licht van het schriftelijk antwoord van de 
Europese Commissie, wordt voorgesteld de behandeling als afgesloten te beschouwen

21. Nr. 798/2004, ingediend door Nicola Leugio Italiaanse 
nationaliteit, over stroperij op Malta
en
Nr. 334/2005, ingediend door Kevin Sourd (Franse nationaliteit), 
gesteund door 3 medeondertekenaars, over de slachting van 
vogels op Malta
en
Nr. 886/2005, ingediend door Hugues Fanal (Belgische 
nationaliteit), namens de Ligue Royale Belge pour la Protection 
des Oiseaux (LRBPO), over de omzetting van Richtlijn 
79/409/EEG inzake de bescherming van trekvogels door de 
Maltese overheid
en
Nr. 530/2006, ingediend door Lutz Blume (Duitse nationaliteit), 
over het doden van vogels op Malta
en
Nr. 1091/2007, ingediend door Seamus Feeney (Ierse 
nationaliteit), over het jagen op beschermde trekvogels op Malta 
en Cyprus
en
Nr. 1374/2010, ingediend door Bernhard Vetter (Duitse 
nationaliteit), over illegale jacht op trekvogels in een aantal 
lidstaten van de EU

    CM–
    PE 364,842/rev.VI
    FdR 870871
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22. Nr. 1328/2007, ingediend door Zsak Ferenc Tibor (Hongaarse 
nationaliteit), over de bescherming van het milieu in Hongarije

   CM–
   PE 414,053/REV. V
   FdR 870218

23. Nr. 832/2008 ingediend door Anton Huber (Duitse nationaliteit), 
over een verzoek tot het blokkeren van vergunningen voor het 
onderzoeksprogramma over de bevaarbaarheid van de Donau, 
vooral op het traject tussen Staubing en Vilshofen

    CM–
    PE 423,667/REV. II
    FdR 870220

24. Nr. 1688/2008 ingediend door George Milne (Britse nationaliteit), 
namens de National Sheep Association, gesteund door 8 136 
medeondertekenaars, over de Europese regelgeving inzake de per 
1 januari 2010 verplichte elektronische identificatie van schapen 
en geiten

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

   + antwoord AGRI

25. Nr. 1211/2009, ingediend door Leond Brevdo (Duitse 
nationaliteit), over dubbele belasting tussen Duitsland en 
Frankrijk

   CM– PE 441,331/REV
    FdR 870229

26. Nr. 1790/2009 ingediend door Antony Christev (Franse 
nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over niet-
tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing aangaande 
vergoeding voor een woning in Sofia 

   CM– PE 441,361/REV
    FdR 870247

27. 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

28. Nr. 247/2010, ingediend door P.B. (Duitse nationaliteit), over 
toegang van derden tot archieven van het Europees Hof van 
Justitie

   CM– PE 448.737
   FdR 829550

29. Nr. 502/2010, ingediend door Reiner Husemans (Duitse 
nationaliteit), over de btw op transacties tussen ondernemingen

   CM– PE 452.750/REV
   FdR 870257

30. Nr. 720/2010, ingediend door Giulio Marini (Italiaanse 
nationaliteit, over opheldering betreffende de omzetting door 
Italië van Richtlijn 98/5/EG ter vergemakkelijking van de 
permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een 
andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven

   CM– PE 456,765/REV
   FdR 870259

31. Nr. 939/2010, ingediend door Fernando Sferratore (Italiaanse 
nationaliteit), over vermeende milieuschade door het lekken van 
isolatieolie uit een onderzeese kabel tussen het Italiaanse 
vasteland en Ischia

   CM– PE 467,098
   FdR 870262
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32. Nr. 948/2010, ingediend door Lazzaro Lenza (Italiaanse 
nationaliteit), over het verzuim van de autoriteiten in Salerno om 
een openbare raadpleging te houden overeenkomstig de MEB-
richtlijn (85/337/EEG) voordat zij toestemming gaven voor de 
plaatsing van fotovoltaïsche apparatuur voor de opwekking van 
elektriciteit

   CM– PE 458,732/REV
   FdR 870263

33. Nr. 1059/2010, ingediend door Mahmoud Daka (Duitse 
nationaliteit), over weigering van een visum door de Duitse 
autoriteiten

   CM– PE 467,100
   FdR 870265

34. Nr. 1071/2010, ingediend door María de los Milagros Hernán 
Álvarez (Spaanse nationaliteit), namens het Colectivo de 
perjudicados por la intervención de AFINSA Bienes Tangibles 
SA (Collectief voor gedupeerden van de surseance van betaling 
van AFINSA Bienes Tangibles SA), over de surseance van 
betaling die door de Spaanse rechter is verleend aan het bedrijf 
AFINSA

    CM– PE 467,101
    FdR 870266

35. Nr. 1376/2010, ingediend door J.O (Nederlandse nationaliteit), 
namens LOPZ, over de voetverzorging/behandeling van reuma-
en diabetespatiënten

   CM– PE 467,108
   FdR 870273

36. Nr. 1414/2010, ingediend door Enrique Arraiz Curbelo (Spaanse 
nationaliteit), over de vermeende lacunes in 
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

    CM– PE 467,113
    FdR 870278

37. Nr. 1580/2010, ingediend door Graziano Benedetto (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Italiaanse vereniging van advocaten met 
een vergunning, over het gebruik van de titel ‘advocaat’ door EU-
advocaten in Italië

   CM– PE 467,125
   FdR 870296

38. Nr. 1582/2010, ingediend door E.P (Litouwse nationaliteit), over 
de authenticiteit van de verschillende taalversies van het Verdrag 
van Lissabon

   CM– PE 467,126
   FdR 870297

39. Nr. 1631/2010, ingediend door Kevin O'Malley (Britse 
nationaliteit), over akoestische afschrikkingsapparaten

   CM– PE 467,131
   FdR 870302

40. Nr. 95/2011, ingediend door B. V. (Nederlandse nationaliteit), 
over vermeende belemmering van het vrije verkeer van goederen 
en diensten door het restrictieve beleid van Apple Inc.

   CM– PE 467,133
   FdR 870304
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41. Datum en plaats van de volgende vergadering
 8 september 2011, 15.00 - 18.30 uur


