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1. Aanneming van de ontwerpagenda (1) PE 483.504
FdR 892350

Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:
   -  20 december  2011

PV– PE 478.643
FdR 888046
+ bijlagen

2.

   -  12 januari  2012 PV– PE 480.554
FdR 889224
+ bijlagen

   -  23 januari 2012 PV– PE 480.697
FdR 890461

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 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 
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volgende vergadering.

In aanwezigheid van de Europese Commissie

5. Advies over het Europees Jaar van de burger (2013)
(2011/0217(COD))
Rapporteur :  SALAVRAKOS  (EFD)
(uiterste termijn voor AM : 1.03.2012 / goedkeuring : 20.03.2012)
- Behandeling ontwerpadvies 

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

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

6. Verzoekschrift 0683/2005, ingediend door Vincenzo Marmora 
(Italiaanse nationaliteit), namens het actiecomité "Campagna 
nostra", dat zich verzet tegen de opening van een locatie voor 
afvalverwijdering
en
Verzoekschrift 0031/2006, ingediend door Giampiero Angeli 
(Italiaanse nationaliteit), gesteund door 21 medeondertekenaars, 
over ernstige gevaren voor de gezondheid door dioxines van 
afvalverwijdering
en
Verzoekschrift 0026/2007, ingediend door Monica Sepe 
(Italiaanse), namens het comité "Serre per la vita", over een 
stortplaats voor vast huisvuil
en
Verzoekschrift 0587/2007, ingediend door Marina Salvadore 
(Italiaanse nationaliteit), over de ernstige gezondheidsproblemen 
in Campania en de verantwoordelijkheden van regionale en 
plaatselijke autoriteiten
en
Verzoekschrift 0756/2007, ingediend door Giovanni Roviello 
(Italiaanse nationaliteit), waarin hij bezwaar maakt tegen een 
afvoerpijp voor afvalwater die de volksgezondheid en 
grondwaterbronnen in gevaar brengt
en
Verzoekschrift 0789/2007, ingediend door Gigliola Izzo 
(Italiaanse nationaliteit), tegen opslag van ecologische 
afvalbrandstofpellets dicht bij boerenland en woongebieden
en
Verzoekschrift 0910/2007, ingediend door Francesco Di Pasquale 

    CM–
    PE 452.706/REV II
    FdR 859605
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(Italiaanse nationaliteit), over de milieubedreiging in Campanië
en
Verzoekschrift 0991/2007, ingediend door Vincenzo Gala 
(Italiaanse nationaliteit), over een verzoek tot een systeem voor 
gescheiden afvalinzameling in de regio Campanië
en
Verzoekschrift 1075/2007 ingediend door Paride Amoroso 
(Italiaanse nationaliteit), over een regionaal tumorregister in een 
gebied met een hoog aantal neoplasmagevallen
en
Verzoekschrift 0012/2008, ingediend door Francesco Miglino 
(Italiaanse nationaliteit), namens de Partito Internettiano, over de 
situatie in verband met het ophalen en verwerken van huisvuil in 
Napels en de regio Campanië in Italië
en
Verzoekschrift 0016/2008, ingediend door F.C. (Italiaanse 
nationaliteit), over de huisvuilcrisis in Campanië in Italië
en
Verzoekschrift 0209/2008, ingediend door Sebastiano Perrone 
(Italiaanse nationaliteit), over de noodsituatie in verband met 
afval en met de democratische rechten van de inwoners van 
Marigliano bij Napels
en
Verzoekschrift 0347/2008, ingediend door Tommaso Esposito en 
Virginia Petrellese (Italiaanse nationaliteit), namens de 
Burgeractiegroep tegen de afvalverbrandingsinstallatie, over een 
afvalverbrandingsinstallatie in Acerra (bij Napels) in Italië
en
Verzoekschrift 0955/2008, ingediend door Ferdinando Kaiser 
(Italiaanse nationaliteit), over de aanleg van een vuilstortplaats in 
Chiaiano (Italië)
en
Verzoekschrift 1011/2008, ingediend door A.S. (Italiaanse 
nationaliteit), over een vuilstortplaats in Chiaiano bij Napels 
(Italië)
en
Verzoekschrift 1082/2008, ingediend door Raffaele Pacilio 
(Italiaanse nationaliteit), over het illegaal verbranden van 
autobanden en ander afval in de buurt van Napels (Italië)
en
Verzoekschrift 1223/2009, ingediend door Daniele Giove 
(Italiaanse nationaliteit), over milieuvervuiling in de gemeente 
Casalnuovo di Napoli (Italië)
en
Verzoekschrift 0413/2010, ingediend door Anna Margherita 
Ranieri (Italiaanse nationaliteit), namens Rete dei comitati e dei 
movimenti vesuviani, gesteund door 2 406 medeondertekenaars, 
over de vijftien jaar durende afvalcrisis in Campanië
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(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0694/2010, ingediend door R.I. (Italiaanse 
nationaliteit), namens Valori Democtratici Uniti, over de sanering 
van illegale stortplaatsen in de gemeente Quarto (provincie 
Napels) waar giftig afval is gestort
en
Verzoekschrift 0787/2010, ingediend door Carmela Alberico 
(Italiaanse nationaliteit) namens Co.Re.Ri, over de niet-naleving 
van de regio Campania van de voorwaarden van het regionaal 
operationeel programma voor structuurfondsen en de schending 
van Richtlijn 2006/12/EG en Richtlijn 1999/31/EG door de 
locatie van de stortplaatsen van Ferandelle en Maruzzella in de 
provincie Caserta

    sir

en
Verzoekschrift 1166/2010, ingediend door Marana Avvisati 
(Italiaanse nationaliteit), over de vuilstortplaatsen in Terzigno, 
Campanië 

    sir

en
Verzoekschrift 1277/2010, ingediend door Francesco di Pasquale 
(Italiaanse nationaliteit), over het definitief oplossen van de 
afvalcrisis in Campanië

    sir

en
Verzoekschrift 1656/2010, ingediend door A.D'A (Italiaanse 
nationaliteit), over de voortdurende crisis met de afvalverwerking 
in Campania

    sir

en
Verzoekschrift 0424/2011, ingediend door Emilia Accardo 
(Italiaanse nationaliteit), over weerstand tegen een nieuwe 
stortplaats in Alta Irpinia (Campanië, Italië)

    CM– PE 473.785
    FdR 879062

en
Verzoekschrift 1270/2011, ingediend door Teresa Campolattano 
(Italiaanse nationaliteit), namens Comitato Civico Terra Pulita, 
gesteund door ongeveer 750 medeondertekenaars, over een 
inbreuk op Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen en 
Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, 
aangaande de plaatsen in Ferandelle en Maruzzella 3, Campania

    sir

(eventueel in aanwezigheid van de presidenten van de regio Campania en de provincies in die 
regio, alsmede de indieners)

Sociale Zaken

7. Verzoekschrift 0331/2010, ingediend door Ignacio Ruipérez 
Arregui (Spaanse nationaliteit), over de situatie van de 
luchtverkeersleiders in Spanje
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249
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Verzoekschrift 0651/2010, 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 en een vertegenwoordiger van 
Eurocontrol)

17.30 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

8. Coördinatorenvergadering

* * *

28 februari 2012, 9.00 – 12.30 uur

9.00 uur

9. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

Visserij  (in aanwezigheid van leden van de Commissie PECH)

10. – Verzoekschrift 0802/2011, ingediend door Anouk Delafortrie, 
namens het World Wildlife Fund Policy Office, over het 
gemeenschappelijk visserijbeleid 
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir

en
Verzoekschrift 860/2011, ingediend door Paul Kind (Duitse 
nationaliteit), over vangstquota and overbevissing

   sir

11. Verzoekschrift 295/2009, ingediend door Des May (Ierse 
nationaliteit), namens de Western Eel Fishermen Association
(westerse vereniging van aalvissers), over de vermeende 
uitsluiting van de vissers van het uitbreidingsproces van het 
aalbeheersplan in Ierland

    CM– PE 428,103
    FdR 789534



PE483.504v01-00 6/12 OJ\892350NL.doc

NL

en
Verzoekschrift 0909/2009, ingediend door Jean-Paul Doron 
(Franse nationaliteit), namens de Franse nationale visserijbond 
(Fédération Nationale pour la Pêche), gesteund door 13.000 
medeondertekenaars, over het Franse plan voor het behoud van de 
palingstand 

   CM– PE 438.327/REV
  FdR 857215

en
Verzoekschrift 0754/2011, ingediend door Salvador Pieró Gómez 
(Spaanse nationaliteit), namens het "Centro de Aquicultura 
Experimental (C.A.E.)", over het overtreden door de Spaanse 
autoriteiten van Verordening (EU) nr. 709/2010 van de 
Commissie over wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van 
de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het desbetreffende 
handelsverkeer en Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad 
tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand 
van Europese aal

    sir

12. Verzoekschrift 0099/2011, ingediend door Miguel Zaragoza 
Fernández (Spaanse nationaliteit), namens de burgemeester van 
Santa Pola, over een traditionele vorm van selectieve visserij, 
bonitolera

    CM– PE 469.935
    FdR 874164

13. Verzoekschrift 0668/2011 ingediend door H.-J. R. (Duitse 
nationaliteit), over het harpoeneren van vis in Corsica

    CM– PE 478.598
    FdR 887649

Milieu

14. Verzoekschrift 1824/2009, ingediend door Antonio Lores Franco 
(Spaanse nationaliteit), namens het platform "Plataforma en 
defensa de la Ensenada de San Simón", over de bouw van een 
vismeelfabriek bij de riviermonding van Vigo, Pontevedra

   CM– PE 450.781/REV
   FdR 876843

10.45 uur

*** Stemming ***

15. Verslag EU-burgerschap 2010: Het wegnemen van de 
belemmeringen voor de rechten van EU-burgers
(2011/2182(INI))                                            (zitting: maart II)
Rapporteur :  VALEAN  (ALDE)
- behandeling van amendementen en compromisamendementen

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

   AM– PE 480.601
   FdR 889626
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- goedkeuring van een ontwerpverslag    DV– compromisam

*** Einde stemming ***

Milieu

16. Verzoekschrift 354/2006, ingediend door Rodney Maile (Britse 
nationaliteit), over vermeende vervuiling langs het estuarium van 
Cleddau ten gevolge van de activiteiten van de twee bedrijven 
Exxon en Quater
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM–
   PE 388.747/REV. III
   FdR 866744

17. Verzoekschrift 0210/2007, ingediend door Robert Pocock (Ierse 
nationaliteit), namens Voice of Irish Concern for the 
Environment, over verontrusting met betrekking tot de toevoeging 
van hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) aan het drinkwater in Ierland
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0211/2007, ingediend door Walter Graham (Britse 
nationaliteit), namens de Noord-Ierse Raad tegen fluoridering, 
over de bezorgdheid over de toevoeging van hexafluorkiezelzuur 
(H2SiF6) aan het drinkwater in het Verenigd Koninkrijk

   CM–
   PE 398,514/REV. IV
   FdR 874030

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

18. Verzoekschrift 0106/2005, ingediend door Thomas Daub (Duitse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie in Hongarije

   CM–
   PE 370,007/REV. VI
   FdR 887544

19. Verzoekschrift 156/2005, ingediend door Szilvia Deminger 
(Hongaarse nationaliteit), over de registratiekosten die in 
Hongarije zijn verschuldigd bij invoer van auto's uit andere EU-
lidstaten

    CM–
    PE 376,478/REV. VII
    FdR 887545
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20. Verzoekschrift 554/2006, ingediend door Mieczyslaw Chorazy 
(Poolse nationaliteit), namens de stichting ‘Stowarzyszenie 
Gliwiczanie dla Gliwic’, over de geplande snelweg door het 
centrum van Gliwice in het zuiden van Polen

   CM–
     PE 388.761/REV. III
    FdR 887546

21. Verzoekschrift 665/2006, ingediend door Stratos Paradias 
(Griekse nationaliteit), namens de Internationale Bond van 
eigenaren, met vier handtekeningen, over de noodzaak 
eigendomsrechten in de Europese Unie en de Westelijke Balkan 
te beschermen

    CM–
    PE 384.347/REV. II
    FdR 887547

22. Verzoekschrift 0739/2006, ingediend door Alexander Van 
Brabant (Belgische nationaliteit), namens advocatenbureau 
"Vandervennet, Valcke & Van Brabant", over de incompatibiliteit 
van artikel 43 van het EG-Verdrag en de Belgische 
opleidingsvereisten voor erkende boekhouders en fiscalisten 

   CM– PE 390.659/REV
   FdR 887548

23. Verzoekschrift 0948/2006, ingediend door Ioannis Barakakos 
(Griekse nationaliteit), namens de onderneming Tipopiitiria 
Thivas, over de trage afhandeling door het directoraat-generaal 
Interne markt en diensten van zijn klacht over het behoud van 
speciale voorrechten door de Landbouwbank van Griekenland 
(ATE)

    CM–
    PE 472,171/REV. II
    FdR 887549

24. Verzoekschrift 0401/2009, ingediend door Avram Simon (Duitse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van 
nationaliteit in het Verenigd Koninkrijk en beperking van de 
bewegingsvrijheid 

   CM– PE 428,120/REV
   FdR 887565

25. Verzoekschrift 0596/2009, ingediend door Emin Ates (Turkse 
nationaliteit), namens de Stichting Inspraakorgaan Turken in 
Nederland (IOT), over schendingen van de 
associatieovereenkomst tussen de EG en Turkije

   CM– PE 450,765/REV
   FdR 887568

26. Verzoekschrift 0599/2009, ingediend door Petur Penchev 
(Bulgaarse nationaliteit), namens 'Ecoglasnost', over illegale 
uitvoer van afval naar Bulgarije

   CM–
   PE 438,302/REV. III
   FdR 887569

27. Verzoekschrift 1282/2009, ingediend door Ilpo Koppinen (Finse 
nationaliteit), over een vermeende inbreuk op de Kaderrichtlijn 
water (2000/60/EG) door de plaatselijke milieuautoriteiten in Pori

   CM–
   PE 439,228/REV. II
   FdR 887580

28. Verzoekschrift 1476/2009, ingediend door Marga Santamaría 
(Spaanse nationaliteit), namens de vereniging ANDAFED 
(Nationale Vereniging van Slachtoffers van Dimethylfumaraat), 
over de schadelijke gevolgen van DMF, dat wordt gebruikt bij de 
productie van diverse consumentenartikelen

   CM– PE 440,094/REV
   FdR 887581



OJ\892350NL.doc 9/12 PE483.504v01-00

NL

29. Verzoekschrift 0171/2010, 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

   CM–
   PE 448,729/REV. III
   FdR 887586

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

    CM–
    PE 462,668/REV
    FdR 887594

31. Verzoekschrift 1069/2010, ingediend door Emer Duffy (Ierse 
nationaliteit), namens Country Markets Ltd, over de vermeende 
"overdreven tenuitvoerlegging" van Verordening (EG) nr. 
852/2004 door de Ierse autoriteiten gezien hun eis dat alle leden 
van Country Markets Ltd zich moeten laten registreren als 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf

   CM– PE 462,670/REV
   FdR 887597

32. Verzoekschrift 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
   DV EC

33. Verzoekschrift 1363/2010, ingediend door het EP-lid David 
Anthony Andrew Amess (Britse nationaliteit), gesteund door 
ongeveer 4 000 medeondertekenaars, over hun campagne tegen de 
uitbreiding van Southend Airport

   CM– PE 469.903
   FdR 874130

34. Verzoekschrift 1426/2010, ingediend door Anna Iványi 
(Hongaarse nationaliteit), namens de stichting Beklen, over 
vermeende inbreuk door Hongarije op Richtlijn 2005/36/EG in 
verband met de erkenning van de beroepskwalificaties van 
verloskundigen

    CM– PE 478,554
    FdR 887599

35. Verzoekschrift 1569/2010, ingediend door Norbert Warnack 
(Duitse nationaliteit), over de vermeende schending door 
Duitsland van richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs

   CM– PE 467.123
  FdR 870294

36. Verzoekschrift 0127/2011, ingediend door Rupert Frechinger 
(Oostenrijkse nationaliteit), namens de Puchenauer Bürgerinititive 
gegen die Westring Transitautobahn, over de aanleg van het 
snelwegproject A26 door de stad Linz (Oostenrijk)

   CM– PE 478,556
   FdR 887602

37. Verzoekschrift 0146/2011, ingediend door Arkadiusz Pleskot 
(Poolse nationaliteit), over de nieuwe Poolse wet op het 
wegvervoer en de vermeende onverenigbaarheid daarvan met de 
EU-bepalingen inzake het personenvervoer over de weg, het recht 
van vestiging en het vrij verrichten van diensten.

   CM– PE 478,557
   FdR 887603
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38. Verzoekschrift 0260/2011, ingediend door Lucia Barbera-
Leonardo (Italiaanse nationaliteit), over eerbiediging van de 
pensioenrechten

   CM– PE 478,559
   FdR 887605

39. Verzoekschrift 0384/2011, ingediend door Thomas Baxter (Britse 
nationaliteit), over eerlijkere autoverzekeringspremies voor 
automobilisten van alle leeftijden

   CM– PE 478,562
   FdR 887608

40. Verzoekschrift 0401/2011, ingediend door M.M. (Italiaanse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie door een Italiaanse 
bank

   CM– PE 476.027
   FdR 884160

41. Verzoekschrift 0428/2011, ingediend door M. F. S. (Roemeense 
nationaliteit), over de vermeende schending van Verordening 
(EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het 
Gemeenschapsmerk

   CM– PE 478,565
   FdR 887611

42. Verzoekschrift 0481/2011, ingediend door Mark Austin (Britse 
nationaliteit), over de betekenis van het woord "bescherming" 
waarnaar meerdere keren verwezen wordt in Richtlijn 
2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht 
ras of etnische afstamming

   CM– PE 478,574
   FdR 887624

43. Verzoekschrift 0506/2011, ingediend door Dietmar Mai (Duitse
nationaliteit), over dubbele belastingheffing tussen het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland

   CM– PE 478,576
   FdR 887626

44. Verzoekschrift 0520/2011, ingediend door Herbert Fürst (Duitse 
nationaliteit), over genetisch gemodificeerde stoffen

   CM– PE 478,577
   FdR 887627

45. Verzoekschrift 0522/2011, ingediend door Richard Parsons 
(Britse nationaliteit), over de gebeurtenissen in Gyöngyöspata 
(Hongarije) van 3 t/m 19 maart 2011

   CM– PE 480,516
   FdR 888982

46. Verzoekschrift 0529/2011, ingediend door B.R-R (Duitse 
nationaliteit), over onvoldoende beleggingsadvies door een 
Portugese bank 

   CM– PE 478,579
   FdR 887629

47. Verzoekschrift 0530/2011, ingediend door Wanda Nowicka 
(Poolse nationaliteit), namens "ASTRA" (Central and Eastern 
European Women's Network for Sexual and Reproductive Health 
and Rights) en "ASTRA Youth", over verplichte seksuele 
voorlichting in de EU

   CM– PE 478,580
   FdR 887630
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48. Verzoekschrift 0538/2011, ingediend door Cecilia De 
Bartholomeis (Italiaanse nationaliteit), over de bouw van een 
waterzuiveringsinstallatie bij Manduria (Italië)

   CM– PE 478,582
   FdR 887632

49. Verzoekschrift 0582/2011, ingediend door Marc Ikrou (Franse 
nationaliteit), namens Epargnants lésés, over toestemming om 
levensverzekeringsovereenkomsten, oorspronkelijk uitgedrukt in 
Franse franken, om te zetten in nieuwe overeenkomsten in euro’s

   CM– PE 478,586
   FdR 887636

50. Verzoekschrift 0591/2011, ingediend door Alain Desmazières de 
Sechelles (Franse nationaliteit), over de European Union Bill 
2010-2011, waarover binnenkort gestemd wordt door het Britse 
Lagerhuis

   CM– PE 478,590
   FdR 887640
   replyAFCO

51. Verzoekschrift 0608/2011, ingediend door Birgit Mair (Duitse 
nationaliteit), over verplichte betaling voor internetradio in 
bepaalde EU-landen

   CM– PE 478,591
   FdR 887641

52. Verzoekschrift 0609/2011, ingediend door K. A. (Duitse 
nationaliteit), over duidelijke sociale en milieuverplichtingen voor 
multinationale bedrijven

   CM– PE 478,592
   FdR 887642

53. Verzoekschrift 0620/2011, ingediend door Isaac Ibáñez García 
(Spaanse nationaliteit), over de E. coli-bacterie

   CM– PE 478,593
   FdR 887643

54. Verzoekschrift 0645/2011, ingediend door Miroslaw Cimoszko 
(Poolse nationaliteit), over de inbeslagname door de Deense 
autoriteiten van zijn motorvoertuig met Pools kenteken en de 
daaraan gerelateerde belemmeringen van het vrije verkeer van 
werknemers

   CM– PE 478,595
   FdR 887645

55. Verzoekschrift 0660/2011, ingediend door Anna Spyra (Poolse 
nationaliteit), over pan-Europese normen voor preventie en 
behandeling bij zwangerschap en geboorte

   CM– PE 478,597
   FdR 887648

56. Verzoekschrift 0669/2011, ingediend door Jozef Zawadzki 
(Poolse nationaliteit), over het ontbreken van specialistische 
behandelingen in de poliklinieken in Katowice

   CM– PE 478,599
   FdR 887650

57. Verzoekschrift 0699/2011, ingediend door Fermin Laguarda 
Cardona (Spaanse nationaliteit), (namens SAT 7667 EXFRU-
Explotaciones Frutícolas,) over de berekeningsmethode voor 
directe bedrijfstoeslagen door Spanje inzake grapefruits

   CM– PE 478,601
   FdR 887652

58. Verzoekschrift 0721/2011, ingediend door Vincent Grünberg 
(Duitse nationaliteit), over legalisering van tabak voor oraal 
gebruik

   CM– PE 478,602
   FdR 887653
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Verzoekschrift 0794/2011, ingediend door Joaquim Boadas de 
Quintana (Spaanse nationaliteit), namens de "Federació Catalana 
d'Associacions d'Activitats Recreatives musicals" (FECASARM), 
over wijziging van artikel 8 van Richtlĳn 2001/37/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke 
bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en 
de verkoop van tabaksproducten

59. Verzoekschrift 0734/2011, ingediend door Patrick Pearse 
Heffernan (Ierse nationaliteit), over de rechten van beleggers in 
particuliere pensioenfondsen

   CM– PE 478,603
   FdR 887654

60. Verzoekschrift 0761/2011, ingediend door Silvia Beltran 
Palladares (Spaanse nationaliteit), namens het Europees 
consumenten- en milieuplatform, over het gebrek aan een 
zichtbare identificatiebadge op het uniform van Spaanse 
politieagenten in functie

   CM– PE 478,605
   FdR 887656
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61. Datum en plaats volgende vergadering
 19 maart 2012, 15.00 – 18.30 uur
    20 maart 2012, 9.00 – 12.30 uur


