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van maandag 3 oktober 2011, 15.00 – 18.30 uur
en dinsdag 4 oktober 2011, 9.00—12.30 en 15.00 – 18.30 uur
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Zaal ASP A3G-3

1. Aanneming van de ontwerpagenda1 PE 472.347
FdR 878254

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Rondvraag

4. Geannuleerd

In aanwezigheid van de Commissie

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

*** Stemming ***

                                               
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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5. Verslag over de toepassing van de afvalstoffenrichtlijn op basis 
van de ontvangen verzoekschriften
(2011/2038(INI))
Rapporteur:  ITURGAIZ (PPE)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpverslag

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

    AM– PE 467.326
    FdR 871710

*** Einde stemming ***

Invaliditeit

6. Nr. 924/2011, ingediend door Dan Pescod (Britse nationaliteit), 
namens de Europese Blindenvereniging/ Royal National Institute 
of Blind People (RNIB), over toegang voor blinden tot boeken en 
andere gedrukte producten
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir

Milieu

Verzoekschrift nr. 949/2003, ingediend door Alberto Perino 
(Italiaans), namens de vereniging “Habitat", over de uitvoering 
van het project van de hogesnelheidslijn Turijn-Lyon
en
Verzoekschrift nr. 198/2005, ingediend door Marco Tomalino 
(Italiaanse nationaliteit), namens de Coordinamento sanitario 
Valle di Susa, over de gezondheidsrisico’s die uitgaan van de 
aanleg van een hogesnelheidsspoorlijn tussen Turijn en Lione
en
Verzoekschrift nr. 786/2007, ingediend door Paolo Prieri 
(Italiaanse nationaliteit), namens Comitato No TAV Alta Val 
Sangone, tegen de aanleg van een spoor voor de Europese 
hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon
en

   CM–
   PE 407.965/REV. V
   FdR 876682

7.

Verzoekschrift nr. 900/2007, ingediend door Giancarlo Pastorutti 
(Italiaanse nationaliteit), gesteund door het comité ‘NO-TAV’ uit 
Bagnaria Arsa en andere comités die zich kanten tegen Corridor 5 
over het bezwaar tegen Europese financiering voor de spooras 
Trieste-Divača 
en

   CM– PE 407.979
   FdR 729579

Verzoekschrift nr. 735/2008, ingediend door Remo Castagnieri en 
Alberto Paolo Veggio (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 154 
medeondertekenaars, over de spoorwegverbinding Lyon-Turijn 
(Valle Susa)

(in aanwezigheid van de indieners)

   CM– PE 421.159
   FdR 770939

8. Verzoekschrift nr. 1139/2010, ingediend door Rémy Gautron en 
Jean-Claude Duchateau (Franse nationaliteit), namens 
respectievelijk de "Fédération Presqu'île Environnement" en de 
"Association DECOS", over schade die zou zijn aangericht aan 

   CM– PE 464.860
   FdR 866800
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het milieu in Batz sur Mer, Frankrijk, in een beschermd Natura 
2000-gebied

Sociale zaken

9. Verzoekschrift nr. 386/2007, ingediend door Allan J. Navratil 
(Ierse nationaliteit), namens het Irish Biofuels Initiative, over de 
omschakeling van de Ierse suikerindustrie naar de productie van 
biobrandstoffen
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM–
    PE 398.557/REV. II
    FdR 866750
   + LT

Mededinging

10. Verzoekschrift nr. 1557/2009, ingediend door Izabella 
Mészárosné Györvári (Hongaarse nationaliteit), namens 
Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Unie voor 
belangenbescherming van ondernemingen), over discriminatie 
van het midden- en kleinbedrijf in Hongarije en het niet toepassen 
van EU-normen

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

Studiereis

11. Studiereis naar Bulgarije   (29.06 - 2.07.2011)
- behandeling verslag studiereis

   DT– PE
   FdR 878148

17.30—18.30 uur (met gesloten deuren)

12. Coördinatorenvergadering

***********

4 oktober 2011, 9.00 – 12.30 uur

9.00 uur

13. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

14. Verslag over het EU-burgerschap 2010: Het wegnemen van de 
belemmeringen voor de rechten van EU-burgers 
(2011/2182(INI))
Rapporteur:  VALEAN  (ALDE)
- eerste gedachtewisseling

    DT– PE 472,206
    FdR 877228
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Milieu

15. Verzoekschrift nr. 622/2010, ingediend door A.I.C. (Roemeense 
nationaliteit), namens "AD Astra", de Associatie van Roemeense 
wetenschappelijke onderzoekers, over de veronderstelde 
overtreding van de Europese wetgeving door het 
goudwinningsproject van Roșia Montană (Roemenië)
(in aanwezigheid van de indiener)
en

   CM– PE 458.701
   FdR 857262

Verzoekschrift nr. 628/2011, ingediend door Sorin Jurca 
(Roemeense nationaliteit), namens de Culturele Stichting Roşia 
Montană, over de schade aan het milieu door het 
goudwinningsproject in Roşia Montană (Roemenië)
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir

16. Verzoekschrift nr. 672/2007, ingediend door Lothar Petter 
(Oostenrijkse nationaliteit), namens het Actiecomité tegen de 
geplande nieuwe wintersportontwikkelingsprojecten in Mellau en 
Damüls in Vorarlberg (Oostenrijk), gesteund door 26 
medeondertekenaars, over de geplande skiliften en kabelbanen in 
de omgeving van Mellau en Damüls 
- follow-up van de mondelinge vraag

(mogelijk in aanwezigheid van de indieners)

  CM–
   PE 411.964/REV. IV
   FdR 866751

   OQ

   FFV- DT–452.657
   FdR 861305
   LT Comm

17. (Verzoekschrift nr. 944/2004, ingediend door Sheila Ellis (Britse 
nationaliteit), namens de 'Residents Against Toxic Site’, gesteund 
door 7 medeondertekenaars, over vermeende niet-uitvoering door 
het Verenigd Koninkrijk van de EU-richtijn over het storten van 
afval)
!!  op verzoek van indiener UITGESTELD !!!

   CM–
    PE 367.729/rev.VI
   FdR 876645

Discriminatie

18. Verzoekschrift nr. 1737/2008, ingediend door Lord Richard 
Inglewood DL (Britse nationaliteit), over het discriminatoire 
karakter van de European Parliament House of Lords 
Disqualification Regulations 2008 betreffende de status van leden 
van het Britse Hogerhuis die zijn verkozen tot lid van het 
Europees Parlement

   sir
   + LT UK

rond 11 uur

19. Verklaring van de Poolse ombudsman, Prof. Irena Lipowicz
- gedachtewisseling met de leden
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20. Verzoekschrift nr. 277/2010, ingediend door A.K. (Poolse 
nationaliteit), over het gebrek aan mogelijkheden voor de 
betekening en kennisgeving van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken per post of via elektronische weg in 
Polen
en
Verzoekschrift nr. 1399/2010, ingediend door Henryka Glenc 
(Poolse nationaliteit), over het gebrek aan mogelijkheden voor de 
betekening en kennisgeving van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in Polen

   CM– PE 460.704/REV
   FdR 876848

   sir

Discriminatie

21. Verzoekschrift nr. 632/2008, ingediend door Robert Biedron 
(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
(mogelijk in aanwezigheid van de indieners)

    CM– PE 420.019
    FdR 766651

*****
15.00 uur

22. Verzoekschrift nr. 892/2010, ingediend door Marios Achilleos 
(Cypriotische nationaliteit), over discriminatie van 
homoseksuelen in Cyprus

    sir

23. Verzoekschrift nr. 155/2011, ingediend door Vince Llewelyn 
(Britse nationaliteit), over niet-erkenning van homohuwelijk 
tussen verschillende nationaliteiten in Frankrijk

    sir

24. Verzoekschrift nr. 381/2011, ingediend door Aldwyn Llewelyn 
(Britse nationaliteit), over het feit dat het voor personen van 
hetzelfde geslacht niet mogelijk is om een geregistreerd 
partnerschap aan te gaan in Britse ambassades in bepaalde EU-
lidstaten

    sir

25. Verzoekschrift nr. 1588/2010, ingediend door Sara Nolasco 
(Portugese nationaliteit) over het verbod op adoptie voor personen 
die met een partner van hetzelfde geslacht gehuwd zijn

   sir

Milieu

26. Verzoekschrift nr. 492/2010, ingediend door José Enrique Sanz 
Salvador (Spaanse nationaliteit), namens Arca Ibérica, over de 
drooglegging van een waterrijk gebied in Benicassim, Castellón 

   CM– PE 456,746
   FdR 853730
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(in aanwezigheid van de indiener)

Milieu - windmolenparken

Verzoekschrift nr. 111/2008, ingediend door Florin Palade 
(Roemeense nationaliteit), namens the stichting Eco Pontica, over 
vermeende schendingen van de Europese wetgeving over de 
bescherming van het milieu in verband met de goedkeuring van 
projecten voor een steengroeve en een windmolenpark in de regio 
Dobrogea (in Roemenië)
en

    sir27.

Verzoekschrift nr. 262/2011, ingediend door de Romanian 
Ornithological Society en NGO Coalition Natura 2000 Romania, 
namens 55 Roemeense NGO's, over de mogelijke gevolgen voor 
Natura 2000-gebieden van de aanleg van een windpark in de 
regio Dobrogea in zuidoost Roemenië
(mogelijk in aanwezigheid van de indieners)

   CM– PE 472.295
   FdR 877814

28. Verzoekschrift nr. 1398/2008, ingediend door Koldo Ortiz de 
Guinea (Spaanse nationaliteit), namens de organisatie MEDIAK 
ASKE, over de mogelijk schadelijke gevolgen van de geplande 
aanleg van windmolenparken in beschermde Natura 2000-
gebieden in Álava (Spanje)

   CM– PE 426.988/REV
   FdR 800624

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

   CM– PE 462.668
   FdR 862716

30. Verzoekschrift nr. 1027/2010, ingediend door Wolfgang Rüd 
(Duitse nationaliteit) over vermeende bedreiging van de fauna 
door een windmolenpark in Wiesmoor (Nedersaksen)

   sir

31. Verzoekschrift nr. 0929/2010, ingediend door René la Cour Sell 
(Deense nationaliteit), namens "Danmarks 
Naturfredningsforening" en gesteund door 1 medeondertekenaar, 
over de bouw van een testcentrum voor grote windmolens bij 
Østerild in de gemeente Thisted en de daaraan gerelateerde 
inbreuk op de op dit terrein geldende rechtsinstrumenten van de 
EU
(mogelijk in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 462.663
   FdR 862711

32. Verzoekschrift nr. 1315/2010, ingediend door Kirsten Nielsen 
(Deense nationaliteit), over de bouw van een windmolenpark op 
het Deense eiland Lolland en de daarmee verbonden overtreding 
van de communautaire milieuwetgeving

   CM– PE 464.875
   FdR 866816

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

33. Verzoekschrift nr. 147/2008, ingediend door Klaus-Jürgen Sauer 
(Duitse nationaliteit), over door de staat verplichte aanschaf van 
Microsoft-producten

   sir
   + WQ 507/2011

34. Verzoekschrift nr. 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
   FdR
   + LT Reding

35. Verzoekschrift nr. 469/2009, ingediend door J.W.A. Baetens 
(Nederlandse nationaliteit), over vermeende onrechtvaardigheid 
in verband met de verstrekking van verblijfsvergunningen voor 
Turkije

    CM– PE 469,895
    FdR 874101

36. Verzoekschrift 1667/2009, ingediend door Walter Grytzik (Duitse 
nationaliteit), namens Günter Modlinger, over schending van 
Richtlijn 2003/8/EG van de Raad (rechtsbijstand bij 
grensoverschrijdende geschillen)

   CM– PE 445.595/REV
   FdR 857244

37. Verzoekschrift 1919/2009, ingediend door M.B. (Italiaanse 
nationaliteit), over de juiste omzetting naar Italiaans recht (Dlgs 
106/09) van EU-Richtlijnen 89/391/EEG en 2002/14/EG met 
betrekking tot gezondheid en veiligheid bij het gebruik van 
arbeidsmiddelen en het algemeen kader voor het informeren en 
raadplegen van werknemers

    CM–
    PE 445,645/REV. II
    FdR 874109

38. Verzoekschrift 153/2010, ingediend door Joachim Kelke (Duitse 
nationaliteit), over het probleem dat hij ondervond bij het in 
Duitsland op de markt brengen van een in Nederland toegelaten 
product, op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning 
(Cassis de Dijon)

   CM– PE 450.791
   FdR 834570

39. Verzoekschrift nr. 321/2010, ingediend door Hannelore 
Pfifferling en Reinhard Klein (Duitse nationaliteit), over 
mogelijke inbreuk op de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) door 
de vestiging van een varkensfokkerij 

   CM– PE 458.690
   FdR 857248

40. Verzoekschrift nr. 406/2010, ingediend door José Ramón 
Rodríguez Río (Spaanse nationaliteit), namens SOS Courel, over 
de toestand van het natuurgebied Ancares-O Courel, dat tot het 
Natura 2000-netwerk behoort 

   CM– PE 452,743/REV
   FdR 874119

41. Verzoekschrift nr. 549/2010, ingediend door Ričardas Pūkas 
(Litouwse nationaliteit), namens de Litouwse AUDI-Club, over 
de hoge brandstofprijzen voor auto's in Litouwen, zogenaamd 
vanwege de dominante marktpositie en hoge accijns 

   CM– PE 454.617
   FdR 851841
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42. Verzoekschrift nr. 649/2010, ingediend door Enrico Ovaleo-
Pandolfo (Italiaanse nationaliteit), namens Italia Nostra, WWF, 
Associazione Culturale Posidonia, Comitato Ambientale di 
Salvaguardia di Le Grazie, VAS Circolo di Porto Venere, 
Comitato di Difesa della Palmaria, over de toepassing van de 
MEB-richtlijn en de habitatrichtlijn in verband met het 
kustherstelproject op het eiland Palmaria 

   CM– PE 456,755/REV
   FdR 874123

43. Verzoekschrift nr. 852/2010, ingediend door Kevin Brawn (Britse 
nationaliteit), over beperkingen van de keuzevrijheid bij het 
kopen van pc's in Frankrijk 

   CM– PE 458.721
   FdR 857282

44. Verzoekschrift nr. 1390/2010, ingediend door Michael Schmitt 
(Duitse nationaliteit), over de rij- en rusttijden van 
vrachtautochauffeurs  

   CM– PE 469,904
   FdR 874131

45. Verzoekschrift nr. 1473/2010, ingediend door Zoltán Wendler 
(Hongaarse nationaliteit), en gesteund door 10 
medeondertekenaars, over de wijziging van de 
ouderdomspensioenen in Hongarije  

   CM– PE 469,907
   FdR 874134

46. Verzoekschrift nr. 1581/2010, ingediend door Sebastiano 
Gottardelli (Italiaanse nationaliteit), over artikel 14 van Richtlijn 
2005/36/EG inzake de duur van een aanpassingsstage en de duur 
van een opleidingsonderdeel dat gevolgd is in een ontvangende 
lidstaat 

   CM– PE 469,914
   FdR 874141

47. Verzoekschrift nr. 1589/2010, ingediend door Barbara Bernardi 
(Italiaanse nationaliteit), over discriminatie door Italië van leraren 
in het basisonderwijs die in het bezit zijn van een hoger 
onderwijsdiploma als leraar 
en
Verzoekschrift nr. 1620/2010, ingediend door Fabio Albanese 
(Italiaanse nationaliteit), over het niet erkennen van een 
kwalificatie voor het beroep van basisschoolleraar 
en
Verzoekschrift nr. 1622/2010, ingediend door Alfredo Tarallo 
(Italiaanse nationaliteit), over het niet erkennen van een 
kwalificatie voor het beroep van basisschoolleraar 
en
Verzoekschrift nr. 163/2011, ingediend door Liliana Fiore en 
Felicia Trozzola (Italiaanse nationaliteit), over mogelijke 
discriminatie door Italië van basisschooldocenten met een 
einddiploma van de middelbare school 

   CM– PE 469,915
   FdR 874142

48. Verzoekschrift nr. 1599/2010, ingediend door Diana Yuditxa 
(Cubaanse nationaliteit), over Richtlijn 98/5/EG 

   CM– PE 469,918
   FdR 874145

49. Verzoekschrift nr. 1604/2010, ingediend door A. D. (Belgische 
nationaliteit), over de inschrijving van motorvoertuigen 

   CM– PE 469,920
   FdR 874148
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50. Verzoekschrift nr. 1632/2010, ingediend door Kevin O'Malley 
(Britse nationaliteit), over toegang tot breedband internet 

   CM– PE 469,922
   FdR 874150

51. Verzoekschrift nr. 1655/2010, ingediend door Lūkass Rozītis 
(Letse nationaliteit), gesteund door 18 Letse NGO's en 
organisaties, over toegankelijkheid en universeel design voor 
mensen met een handicap 

   CM– PE 469,923
   FdR 874151

52. Verzoekschrift nr. 12/2011, ingediend door Tanja Peikert-Gilette 
(Duitse nationaliteit), over het voorstel om uniforme Europese 
verkeersregels voor fietsers vast te stellen

   CM– PE 469,924
   FdR 874152

53. Verzoekschrift nr. 13/2011, ingediend door Dana-Marina 
Dumitriu (Roemeense nationaliteit), over de erkenning van haar 
Franse postdoctorale graad in Roemenië 

   CM– PE 469,925
   FdR 874153

54. Verzoekschrift nr. 27/2011, ingediend door Cesar Augusto 
Saavedra Naranjo (Spaanse nationaliteit), over gezinshereniging

   CM– PE 469,926
   FdR 874154

55. Verzoekschrift nr. 33/2011, ingediend door Günther Rose en 
Friedrich Keinemann (Duitse nationaliteit), over geluidsoverlast 
en luchtvervuiling 

   CM– PE 469,928
   FdR 874156

56. Verzoekschrift nr. 40/2011, ingediend door Claus Müller (Duitse 
nationaliteit), over de toegang tot de Europese Unie voor 
Amerikaanse staatsburgers 

   CM– PE 469,929
   FdR 874158

57. Verzoekschrift nr. 43/2011, ingediend door Valentin Roşca 
(Roemeense nationaliteit), over de weigering van de Roemeense 
autoriteiten om zijn broer als gehandicapte te erkennen 

   CM– PE 469,930
   FdR 874159

58. Verzoekschrift nr. 53/2011, ingediend door Carola Twardella 
(Duitse nationaliteit), over de gevolgen van de invoering van 
biobrandstoffen in de EU 

   CM– PE 469,931
   FdR 874160

59. Verzoekschrift nr. 57/2011, ingediend door L. K. (Duitse 
nationaliteit), over erkenning in Duitsland van een Nederlands 
leraarsdiploma 

   CM– PE 469,932
   FdR 874161

60. Verzoekschrift nr. 104/2011, ingediend door Juan Luis Wood 
Wood (Spaanse nationaliteit), over de dubbele belasting op de 
Canarische eilanden 

   CM– PE 469,936
   FdR 874165

61. Verzoekschrift nr. 107/2011, ingediend door Imram Firasat 
(Pakistaanse nationaliteit), over zijn gezinssituatie, in het 
bijzonder met betrekking tot zijn vrouw en kinderen  

   CM– PE 469,937
   FdR 874166

62. Verzoekschrift nr. 229/2011, ingediend door Daniel Duval 
(Franse nationaliteit), namens de Association pour la Recherche et 
l'Installation de Médecins Européens (ARIME), over de 
erkenning van beroepskwalificaties in Frankrijk (2005/36/EG), 
vooral die van kinderpsychiaters 

   CM– PE 469,944
   FdR 874173
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63. Datum en plaats van de volgende vergadering
 21 november 2011, 15.00-18.30 uur
 22 november 2011, 9.00-12.30 uur 


