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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_OJ(2012)204_1

ONTWERPAGENDA
Vergadering

Donderdag 12 januari 2012, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 – 18.30 uur

Brussel

Zaal  ASP A5G-3  

van  9.00  –  10.00 uur    (met gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

* * *
10.00 uur

2. Aanneming van de ontwerpagenda PE 478.610
FdR 887674

3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
  21-22 november 2011

PV– PE 476.118
FdR 885098
+ bijlagen

_________________________
(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 



PE000.000v01-00 2/5 OJ\887674NL.doc

NL

van een volgende vergadering.

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Rondvraag

6. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

Burgerrechten 

7. Verslag over het EU-burgerschap 2010: het wegnemen van de 
belemmeringen voor de rechten van de EU-burgers 
(2011/2182(INI))
(termijn AM: 19.01.12  /  goedkeuring: 27.02.2012 /
Plenaire vergadering: Maart II)
Rapporteur:  VALEAN  (ALDE)
- 2de behandeling ontwerpverslag

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

In aanwezigheid van de Commissie

8. Presentatie van het "Europees jaar van de burgers 2013"
door DG Communicatie van de Europese Commissie

9. Advies over het Europees jaar van de burgers (2013)
(2011/0217(COD))
Rapporteur:  SALAVRAKOS  (EFD)
- eerste gedachtewisseling

Studiereizen

10. Verslag over het fact-finding bezoek aan Berlijn (23-24.11.2011)
- eerste gedachtewisseling

11. Verslag over het fact-finding bezoek aan Roemenië (23-
26.11.2011)
- eerste gedachtewisseling
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* * *

15.00 uur

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

Milieu

12. Verzoekschrift 1154/2010, ingediend door Iroda Jakucs Ugyvedi 
(Hongaarse nationaliteit), namens István Bebes (eveneens 
Hongaarse nationaliteit), over de restauratie van het kasteel van 
Körmend, Hongarije
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 472,130
    FdR 876856

13. Verzoekschrift 1042/2009, ingediend door Anne Bland (Finse 
nationaliteit), over de schadelijke gevolgen voor het milieu van 
het project voor kunstmatig grondwater van Turun Seudun Vesi 
Oy (regio Turku, Finland)
en
Verzoekschrift 771/2010, ingediend door Hannes Heikkilä (Finse 
nationaliteit) over een vermeende inbreuk op de 
Waterkaderrichtlijn 2006/118/EG
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 441.090
   FdR 814418

   sir

14. Verzoekschrift 0971/2009 ingediend door Angela en William 
Flanagan (Britse nationaliteit), over een niet werkend 
rioolsysteem, de gevolgen voor de gezondheid van dien en de 
weigering van instanties om te helpen
(in aanwezigheid van de indieners)

   CM–
   PE 441.089/REV. II
   FdR 882117

Milieu - kernenergie

15. Verzoekschrift 1772/2009, ingediend door Helena Maijala (Finse 
nationaliteit), namens Pro Hanhikivi, over de voorgenomen bouw 
van een kerncentrale in Fennovoima, Hanhikivi
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 454.589
   FdR 851677

16. Verzoekschrift 346/2011, ingediend door Jean Mortes (Franse 
nationaliteit), over de houding van de Europese Commissie ten 
aanzien van het verouderde kerncentralebestand in de Europese 
Unie
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 472.165
   FdR 876893
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17. Verzoekschrift 0356/2011, ingediend door Knut Micke (Duitse 
nationaliteit), over kernenergie in Europa
en
Verzoekschrift 0361/2011, ingediend door Bernd Hofer (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 5 medeondertekenaars, over 
beëindiging van kernenergie in Europa 

   CM– PE 473.771
   FdR 879046

18. Verzoekschrift 1078/2009, ingediend door Yosheba Miren Sainz 
de la Higuera y Gartzia (Spaanse nationaliteit), over de 
kerncentrale in Garoña, Burgos, Spanje

   CM– PE 462,643
   FdR 862686

19. Verzoekschrift 0471/2011, ingediend door Kristiina Allekörs 
(Estse nationaliteit), over de gevaren van kerncentrales langs de 
grenzen van de EU

    CM– PE 475.836
    FdR 882173

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

20. Verzoekschrift 0672/2009, ingediend door de Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, over de gevaren van 
het stadsontwikkelingsplan van Toledo voor de instandhouding 
van het cultureel landschap van de stad

   CM– PE 443,169/REV
   FdR 882114

21. Verzoekschrift 1478/2009, ingediend door C. Z. (Finse 
nationaliteit), namens de inwoners van Sacromonte y Albaicín, 
over de oostelijke ringweg van Granada

   CM– PE 450.775/REV
   FdR 882119

22. Verzoekschrift 228/2010, ingediend door Vicente Fernández 
Pérez (Spaanse nationaliteit), namens de milieuvereniging “Coto 
do Frade”, over het beheer van de rivier de Avia, Orense

   CM– PE 452,725/REV
   FdR 882130

23. Verzoekschrift 0201/2011, ingediend door Thérèse Bouvet 
(Franse nationaliteit), over steun aan kleine ondernemingen 

   CM– PE 475,815
   FdR 882151
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24. Verzoekschrift 0426/2011, ingediend door Ion-Silviu Chivu 
(Roemeense nationaliteit), over vermeende schending van de 
verplichting tot informatieverstrekking over zijn 
gezondheidstoestand

   CM– PE 476.029
   FdR 884162

o O o

25. Datum en plaats volgende vergadering
   27.02.2012,   15.00 – 18.30 uur
   28.02.2012,   9.00 – 12.30 uur


