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1. Aanneming van de ontwerpagenda1 PE 485.856
FdR 895359

2. Mededelingen van de voorzitter

3. 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.
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In aanwezigheid van de Commissie

Milieu – water

4. Advies inzake de uitvoering van de EU-waterwetgeving in 
afwachting van een noodzakelijke algemene aanpak van de 
Europese uitdagingen op het gebied van water (2011/2297(INI) –
ENVI)
Rapporteur:   CHOUNTIS     (GUE)
(termijn AM: 28.03.2012 – stemming: 24.04.2012 )
- behandeling ontwerpadvies

    PA– PE 480.836
    FdR 891245

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

5. Verzoekschrift 0195/2011, ingediend door Baudilio Ros Prat 
(Spaanse nationaliteit), namens het Catalaans landbouwinstituut 
San Isidro (Instituto agrícola catalán de San Isidro) over het 
bevloeiingsproject met water uit het Segarra-Garrigueskanaal in 
Lerida

   CM– PE 475.814
   FdR 882150

6. Verzoekschrift 0093/2011, ingediend door Claude Coste (Franse 
nationaliteit), namens "Association contre les inondations, 
défense de l'eau et de l'environnement", over behandeling van 
overtollig regenwater ter bescherming van de oppervlaktewateren 
in Frankrijk 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 478.555
   FdR 887601

Voor advies

7. Advies inzake "20 zorgpunten van Europese burgers en 
ondernemingen ten aanzien van de werking van de interne markt" 
(IMCO)
(2011/0000(INI))
Rapporteur :  BUSUTTIL     (EPP)
(termijn AM: 27.03.2012 – stemming: 24.04.2012)
- behandeling ontwerpadvies

    PA– PE 483.750
    FdR 894225

Werkbezoeken

8. Verslag van het werkbezoek aan Berlijn (23 - 24.11.2011)
- behandeling

   DT–

9. Verslag van het werkbezoek aan Roemenië (23 - 26.11.2011)
- behandeling
(in aanwezigheid van een indiener namens BirdLife)

   DT–
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17.30 – 18.30 uur (met gesloten deuren)

10. Coördinatorenvergadering

* * *

20 maart 2012, 9.00 – 12.30

9.00 uur

11. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

*** Stemming ***

12. Advies inzake het Europees Jaar van de burger (2013)
(2011/0217(COD))
Rapporteur :  SALAVRAKOS  (EFD)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

    AM– PE 483.770
    FdR 894449

*** Einde stemming ***

13. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften in 2011 (artikel 202, lid 8) 2011/2317(INI)
Rapporteur :  CHICHESTER     (ECR)
- eerste gedachtewisseling

    DT– PE 483.691
    FdR 893644

Milieu

14. Verzoekschrift 1327/2010, ingediend door Maurice Wintz (Franse 
nationaliteit), namens de vereniging "Alsace Nature" en de 
actiegroep "GCO non merci", gesteund door 
3 medeondertekenaars, over het decreet van de Franse regering 
van 23 januari 2008 over het openbare nut en de dringende 
noodzaak van de werkzaamheden voor de autosnelweg A355, de 

   CM– PE 472.103
   FdR 876684
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westelijke rondweg om Straatsburg
(in aanwezigheid van de indiener)

15. Verzoekschrift 0161/2006, ingediend door Dan Brennan (Ierse 
nationaliteit), over vervuiling in Kilkenny (Ierland) en de 
gevolgen hiervan voor plaatselijke veeboerderijen 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM–
   PE 380.904/REV. III
   FdR 882090

16. Verzoekschrift 0798/2004, ingediend door Nicola Leugio 
(Italiaanse nationaliteit), over stroperij in Malta
en
Verzoekschrift 0334/2005, ingediend door Kevin Sourd (Franse 
nationaliteit), gesteund door 3 medeondertekenaars, over de 
slachting van vogels in Malta
en
Verzoekschrift 0886/2005, 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
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0530/2006, ingediend door Lutz Blume (Duitse 
nationaliteit), over het doden van vogels in Malta
en
Verzoekschrift 1091/2007, ingediend door Seamus Feeney (Ierse 
nationaliteit), over het jagen op beschermde trekvogels op Malta 
en Cyprus
en
Verzoekschrift 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

17. Verzoekschrift 1518/2008, ingediend door Irina Mateeva 
(Bulgaarse nationaliteit), namens de Bulgaarse vereniging voor 
vogelbescherming, over het niet-uitvoeren door de Bulgaarse 
overheid van de bepalingen over speciale beschermde gebieden 
zoals vastgelegd in Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het 
behoud van de vogelstand
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM–
   PE 426.999/REV. IV
   FdR 887561

en
Verzoekschrift 0997/2007, ingediend door Ivailo Ivanov 
(Bulgaarse nationaliteit), namens de Bulgaarse vereniging voor 
vogelbescherming, gesteund door 6 medeondertekenaars, over de 
onjuiste omzetting van het Natura 2000-netwerk in Bulgarije als 
gevolg van schending van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn
en

   CM–
   PE 407.997/REV. V
   FdR 887556
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Verzoekschrift 1503/2007, ingediend door Lazov Yordan 
Stamenov (Bulgaarse nationaliteit), over milieubescherming in 
Bulgarije

18. Verzoekschrift 1044/2011, ingediend door Joanna Swabe (Britse 
nationaliteit), namens "Humane Society International", gesteund 
door 22 medeondertekenaars, over het verzoek van de Canadese 
regering om een WTO-bemiddelingsraad met betrekking tot de 
handhaving van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in 
zeehondenproducten
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir

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

19. Verzoekschrift 0851/2007 ingediend door Frankie Edwards 
(Britse nationaliteit), betreffende de verstrekking van een 
verblijfskaart aan een Egyptisch staatsburger die gehuwd is met 
een Brits staatsburger

   CM– PE 416.419/REV
   FdR 890541

20. Verzoekschrift 0958/2007, ingediend door Graham Unsworth 
(Britse nationaliteit), over registratierechten voor tweedehands 
auto's die in Malta worden ingevoerd
en
Verzoekschrift 1028/2007, ingediend door Nicholas Zelle (Britse 
nationaliteit), over registratiebelasting voor gebruikte voertuigen 
die in Malta zijn geïmporteerd
en
Verzoekschrift 0206/2009, ingediend door Robert Cassar 
(Maltese nationaliteit), over de nieuwe Maltese bepalingen inzake 
een registratieheffing op ingevoerde tweedehands auto's

   CM–
   PE 406.087/REV. VIII
   FdR 890542

21. Verzoekschrift 0951/2008 ingediend door Erik Beving 
(Nederlandse nationaliteit), over het discriminerende karakter van 
de wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening in Ierland

   CM– PE 430.460/REV
   FdR 810927

22. Verzoekschrift 1477/2008, ingediend door Thomas Doorny (Ierse 
nationaliteit), over het discriminerende karakter van de clausule 
die een minimumduur van bewoning vereist voor het toekennen 
van woningbouwvergunningen in Galway (Ierland) 

   CM– PE 426.896/REV
   FdR 810929

23. Verzoekschrift 0230/2009 ingediend door Spiridon Andriopoulos 
(Griekse nationaliteit), over de niet-naleving door de Griekse 
autoriteiten van Beschikking 2007/365/EG van de Commissie tot 
vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de 
verspreiding in de Gemeenschap van Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier) te voorkomen

   CM–
   PE 427.088/REV. III
   FdR 890552
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24. Verzoekschrift 0458/2009 ingediend door Tomás Sharkey (Ierse 
nationaliteit), over de toepassing van de bewoningsclausule en de 
beperking van het recht om eigendom te verkopen in Ierland

   CM– PE 429.651/REV
   FdR 810930

25. Verzoekschrift 0458/2010, ingediend door Garbiș Vincențiu 
Kehaiyan (Roemeense nationaliteit), namens de Vereniging voor 
de bescherming van belastingbetalers, over het belasten van 
natuurlijke personen die geregeld vastgoed verkopen in Roemenië

   CM– PE 458.692/REV
   FdR 890558

26. Verzoekschrift 1053/2010, ingediend door Antonio & Susanna 
Cifelli (Italiaanse nationaliteit), over dubbele belastingheffing in 
Italië en Duitsland

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

27. Verzoekschrift 1313/2010, ingediend door B. P. A. (Spaanse 
nationaliteit), over de heffing die Spanje toepast op het kopiëren 
voor privégebruik met installaties, apparaten en media die 
verband houden met digitale reproductie

   CM–
   PE 462.695/REV. II
   FdR 890561

28. Verzoekschrift 1457/2010, ingediend door Christian Frener 
(Oostenrijkse nationaliteit), over de erkenning door Zwitserland 
van in EU-lidstaten gevolgde opleidingen tot 
vrachtwagenbestuurder

    CM– PE 475.810
    FdR 882146

29. Verzoekschrift 1593/2010, ingediend door Francesco Pierandrea 
Luca Falcone (Italiaanse nationaliteit), over rioolvervuiling van 
het mariene milieu in Sicilië

    CM– PE 469.916
    FdR 874143

30. Verzoekschrift 1615/2010, ingediend door Ioannis 
Katsodoniotakis (Griekse nationaliteit), namens "Kataskevastiki 
Dias A.T.E.V.E", over het staatsbedrijf "Ellinika Touristika 
Akinita" en de inbreuk die dit op de aanbestedingsregels van de 
EU zou hebben gemaakt

   CM– PE 467.130/REV
   FdR 890562

31. Verzoekschrift 0031/2011, ingediend door Volker Schmohl 
(Duitse nationaliteit), namens Bürgerinitiative Müggelspree, over 
de woede van een aantal inwoners van Brandenburg over de 
gevolgen van Europees beleid krachtens de Kaderrichtlijn water

   CM– PE 472.143
   FdR 876871

32. Verzoekschrift 0521/2011, ingediend door Gianluca Fenderico 
(Italiaanse nationaliteit), namens de Lega Nord, afdeling 
Martellago, over een gemeenschappelijk Europees 
immigratiebeleid

   CM– PE 480.716
   FdR 890565

33. Verzoekschrift 0692/2011, ingediend door Francesco Di Pasquale 
(Italiaanse nationaliteit), over problemen met het waterleidingnet 
in Italië

   CM– PE 480.725
   FdR 890574
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34. Verzoekschrift 0701/2011, ingediend door John Kingston (Ierse 
nationaliteit), over de uitbreiding van de tariefregeling op het 
gebied van windenergie in Ierland

   CM– PE 480.726
   FdR 890575

35. Verzoekschrift 0747/2011, ingediend door Asuncion Cremades 
Campos (Spaanse nationaliteit), over de gebrekkige handhaving 
van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in verband met 
de opleiding tot apotheker aan de universiteit van Murcia in 
Spanje

   CM– PE 480.727
   FdR 890576

36. Verzoekschrift 0753/2011, ingediend door Dries Emmen 
(Nederlandse nationaliteit), over erkenning van zijn kwalificaties 
en vermeende schending van Richtlijn 2005/36/EG

   CM– PE 480.728
   FdR 890577

37. Verzoekschrift 0791/2011 ingediend door Mikel Basabe 
Kortabarria (Spaanse nationaliteit), over het niet in de Baskische 
taal voeren van een door de Europese Commissie geïnitieerde 
campagne in Victoria-Gasteiz in Baskenland, Spanje

   CM– PE 480.730
   FdR 890579

38. Verzoekschrift 0800/2011 ingediend door Henryk Nowakowski 
(Duitse? nationaliteit), namens G. B. De Paoli, over 
belastingheffing in Italië

   CM– PE 480.731
   FdR 890580

39. Verzoekschrift 0870/2011, ingediend door Reinhold Leckert 
(Duitse nationaliteit), over de erkenning van het Europees 
conformiteitscertificaat voor een bepaalde motorfiets in Duitsland

    CM– PE 480.735
    FdR 890584

40. Verzoekschrift 0953/2011, ingediend door Andrzej Wójcik 
(Poolse nationaliteit), over een verzoek om juridische hulp in 
verband met een rechtszaak in Polen en betere samenwerking in 
de EU met betrekking tot civielrechtelijke kwesties

    sir
    JURI opinion

41. Verzoekschrift 0973/2011, ingediend door Lorenzo Croce 
(Italiaanse nationaliteit), namens de vereniging AIDAA 
(Italiaanse Vereniging voor de Verdediging van Dieren en 
Milieu), over een verbod op het slachten van paarden

    CM– PE 480.737
    FdR 890586

o O o

42. Datum en plaats van de volgende vergadering
   24 april 2012, 9.00 – 12.30 en 15.00 – 18.30


