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ONTWERPAGENDA
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Dinsdag 27 april 2012, 9.00 – 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal ASP A3G-3

1. Aanneming van de ontwerpagenda PE 487.759
FdR 899194

2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:
   -  27 - 28  February  2012

PV– PE 483.861
FdR 895087
+ 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 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 volgende vergadering.
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In aanwezigheid van de Commissie

*** Stemming ***

5. Advies over de "20 belangrijkste punten van zorg van de 
Europese burgers en ondernemingen inzake de werking van de 
interne markt" (IMCO)
(2012/2044(INI))
Rapporteur:  BUSUTTIL  (PPE)
- behandeling van amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies

    PA– PE 483.750v02
    FdR 896.103

   AM– PE 486.131
   FdR 897498

6. Advies over 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)
- behandeling van amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies

    PA– PE 480,836
    FdR 891245

   AM– PE 486.133
   FdR 897504

*** Einde stemming ***

7. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften in 2011 (Artikel 202, lid 8 van het Reglement) 
(2011/2317(INI))
Rapporteur:  CHICHESTER (ECR)
- behandeling ontwerpverslag

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

8. Advies over de Wet inzake de administratiefrechtelijke 
procedures van de Europese Unie
(2012/2024(INI))    (for JURI)
Rapporteur:   AUKEN   (GREENS/ALE)
(termijn AM: 2.05.2012  /  vote : 19.06.12)
- behandeling ontwerpadvies

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

9. Advies over de strategie van de Europese Unie voor de 
bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015
(2012/2043(INI))    (for AGRI)
Rapporteur:   BOSTINARU (S&D)
(termijn AM: 19.04.2012 at 12h.  /  vote : 08.05.12)

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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- behandeling ontwerpadvies

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

Dierenwelzijn

10. Verzoekschrift nr. 1613/2010, ingediend door Rosa Letamendia 
Perez de San Román (Spaanse nationaliteit), namens de 
"Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky 
Moore", over het illegaal uitvoeren van zwerfhonden en -katten 
uit Spanje

   CM– PE 469.921
   FdR 874149

11. Verzoekschrift nr. 0825/2011, ingediend door M. R. (Italiaanse 
nationaliteit), over de bescherming van de rechten van 
gezelschapsdieren in Spanje
en
Verzoekschrift nr. 1321/2011, ingediend door Massimo Pradella 
(Italiaanse nationaliteit), namens de ‘International Organisation 
for Animal Protection’, gesteund door 112 683 
medeondertekenaars, over invoering van een communautair 
juridisch kader ter bescherming van dakloze en zwervende dieren
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 483.587
   FdR 892907

   sir

12. Verzoekschrift nr. 0595/2011, ingediend door Kendra Pinder 
(Britse nationaliteit), over vermeende dierenmishandeling in 
Roemenië
en
Verzoekschrift 1234/2011, ingediend door Marja Kokkonen 
(Finse nationaliteit), over de mishandeling van honden en katten 
in Barlad, Roemenië

   CM– PE 483.570
   FdR 892890

   sir

13. Verzoekschrift nr. 1274/2011, ingediend door Rumi Becker 
(Duitse nationaliteit), namens "Ärzte für Tiere e.V." (Dogs 4 
Dogs European Network), gesteund door 157.456 
medeondertekenaars, over de ontwikkeling van een Europees 
rechtskader voor de bescherming van dakloze en zwerfdieren 
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir 

11.30 – 12.30 uur (met gesloten deuren)
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14. Coördinatorenvergadering

* * *

15.00 uur

15. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

Milieu

16. Verzoekschrift nr. 0886/2011, ingediend door Dimov Topalov 
(Bulgaarse nationaliteit), gesteund door 8000 
medeondertekenaars, over risico’s in verband met het zoeken naar 
en de winning van schaliegas
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift nr. 1378/2011, ingediend door Piotr Urbanowicz 
(Poolse nationaliteit), over de winning van schaliegas in Polen 

   CM– PE 485.986
   FdR 896429

   sir

Onderwijs

17. Verzoekschrift nr. 0358/2011 ingediend door Tomasz Snarski 
(Poolse nationaliteit), over de wijziging van de Litouwse 
onderwijswet en de daaruit voortvloeiende beperking van het 
aantal vakken dat in het Pools wordt gegevens
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift nr. 0942/2011 ingediend door Józef Sloma 
Sadowski (Poolse nationaliteit), namens de vereniging ‘Viribus 
Unitis LGD’, en drie medeondertekenaars over de wijziging van 
de Litouwse onderwijswet en de daaruit voortvloeiende 
overtreding van Richtlijn 2000/43/EG  houdende toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of 
etnische afstamming

   CM– PE 478.561
   FdR 888426

Gezondheid
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18. Verzoekschrift nr. 0660/2011, ingediend door Anna Spyra 
(Poolse nationaliteit), over pan-Europese normen voor preventie 
en behandeling bij zwangerschap en geboorte
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 478,597
   FdR 887648

Advies

19. Advies over de vaststelling van het programma "Grondrechten en 
burgerschap" 2014 - 2020 (2011/0344(COD)) 
Rapporteur:   VALEAN  (ALDE)
- eerste gedachtewisseling

Studiereizen

20. Verslag over het fact-finding bezoek aan Berlijn (23-24.11.2011)
- behandeling

   DT–

21. Verslag over het fact-finding bezoek aan Roemenië 
(23-26.11.2011)
- goedkeuring

   DT– 483.803
   FdR 894656

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

22. Verzoekschrift nr. 995/2002, ingediend door Stylianos 
Zambetakis, Griekse nationaliteit, namens de Griekse 
redersvereniging van passagiersschepen, over de toepassing van 
Verordening nummer (EEG) 3577/92 van de Raad (cabotage in 
het zeevervoer)
en
Verzoekschrift nr. 1821/2009, ingediend door Themistoklis 
Papatheofanous (Griekse nationaliteit), namens de Werkgroep van 
Kamers van Koophandel voor de ontwikkeling van de Griekse 
eilanden (EOAEN), over problemen met het vervoer van personen 
en goederen van en naar de Griekse eilanden

    CM–
    PE 339,437/REV. VI
    FdR 892924

23. Verzoekschrift nr. 0613/2007, ingediend door Robert Houliston 
(Britse nationaliteit), gesteund door 5 medeondertekenaars, over 
belemmeringen van de uitoefening van het actief en passief 
kiesrecht bij gemeenteraads- en Europese verkiezingen in Spanje

   CM– PE 407.957/REV
   FdR 853653

24. Verzoekschrift nr. 1328/2007 ingediend door Zsak Ferenc Tibor 
(Hongaarse nationaliteit), over de bescherming van het milieu in 
Hongarije

    CM–
    PE 414,053/REV. VI
    FdR 892836
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25. Verzoekschrift nr. 1062/2008, Betreft: Verzoekschrift 1062/2008 
ingediend door het initiatiefcomité "Veliko Turnovo for the 
Forest" (Bulgaars), gesteund door 879 medeondertekenaars, over 
de gebrekkige handhaving door de Bulgaarse autoriteiten van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna in verband met 
bouwwerkzaamheden in een Natura 2000-gebied in Centraal-
Bulgarije 

    CM– PE 456,728
    FdR 853705

26. Verzoekschrift nr. 1351/2008, ingediend door Peter Hudson 
(Britse nationaliteit), over de discriminerende behandeling van de 
Romabevolking in Italië

   CM– PE 428.044
   FdR 789437

27. Verzoekschrift nr. 1885/2008, ingediend door Tibor Viniczay 
(Hongaarse nationaliteit), namens de gemeente Szentgotthárd, 
over de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie in Lafnitztal, 
Oostenrijk

   CM– PE 428.078/REV
   FdR 834713

28. Verzoekschrift nr. 0006/2009, ingediend door Jean Marie Taga 
Fosso (Franse nationaliteit), over discriminatie op grond van zijn 
nationaliteit door de Engelse autoriteiten omwille van het niet 
erkennen van zijn Franse licentiaatsdiploma in de farmacie
en
Verzoekschrift nr. 1413/2009, ingediend door A.E. (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van 
nationaliteit met betrekking tot toegang tot het beroep van 
apotheker in het Verenigd Koninkrijk
en
Verzoekschrift nr. 1812/2009, ingediend door José Antonio 
Melgarejo Melgarejo (Spaanse nationaliteit), over de situatie van 
farmaceuten met een in een van de lidstaten behaald diploma die 
hun beroep in Groot-Brittannië willen uitoefenen
en
Verzoekschrift nr. 0479/2011, ingediend door Obi Aso 
(Hongaarse nationaliteit), over de beperkingen die gelden voor het 
uitoefenen van het beroep van farmaceut in het Verenigd 
Koninkrijk

    CM–
    PE 427.081/REV. IV
    FdR 894439

29. Verzoekschrift nr. 0754/2009, ingediend door I.A., Roemeense 
nationaliteit, over massale ontbossing in de Karpaten (Roemenië)

    CM–
    PE 454,585/REV
    FdR 892839

30. Verzoekschrift nr. 1788/2009, ingediend door M.T., Bulgaarse 
nationaliteit, over een asfaltfabriek in Sevlievo, Bulgarije
en
Verzoekschrift nr. 0634/2010, ingediend door Momchil Minchev 
(Bulgaarse nationaliteit), namens de vereniging van burgers 
"Sevlievo for All", over de bouw van een asfaltinstallatie in het 

   CM–
   PE 445.615/REV. II
   FdR 887583
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Natura 2000-gebied Vidima nabij de stad Sevlievo in Bulgarije en 
de daarmee verbonden inbreuken op de milieubepalingen van de 
EU

31. Verzoekschrift nr. 0129/2010, ingediend door Walter Bauer 
(Duitse nationaliteit), over visumkosten en de naleving van 
verdragen door de Duitse autoriteiten

    CM–
    PE 448,724/REV
    FdR 892840

32. Verzoekschrift nr. 0529/2010, ingediend door Aleksandar 
Nenchev (Bulgaarse nationaliteit), over niet-handhaving door de 
Italiaanse overheden van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad 
betreffende schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

   CM– PE 469,898/REV
   FdR 892844

33. Verzoekschrift nr. 0530/2010, ingediend door Bernard Bailly, 
Franse nationaliteit, namens de milieubeschermingsvereniging 
"Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan", over niet-
handhaving door de Franse overheden van Richtlijn 2001/88/EG 
houdende wijziging van Richtlijn 91/630/EG tot vaststelling van 
minimumnormen ter bescherming van varkens

   CM– PE 456.750/REV
   FdR 882134

34. Verzoekschrift nr. 1080/2010, ingediend door Ilko Yordanov 
Dimov, Bulgaarse nationaliteit, over niet-naleving van het 
rechtszekerheidsbeginsel van de EU voor personen die verdacht, 
aangeklaagd of gerechtelijk vervolgd worden door de Italiaanse 
gerechtelijke autoriteiten 

   CM– PE 460,733/REV
   FdR 892846

35. Verzoekschrift nr. 1280/2010, ingediend door C.V., Roemeense 
nationaliteit, over de belemmering van het vrije verkeer van 
goederen door de Roemeense autoriteiten 

   CM– PE 462,693/REV
   FdR 892849

36. Verzoekschrift nr. 1384/2010 ingediend door Dieter Schlemann, 
Duitse nationaliteit, namens het bedrijf “LTB Schlemann GmbH”, 
over verzuimd optreden door het Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de luchtvaart bij inbreuken op Verordening (EG) 
nr. 1702/2003 van de Commissie tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en 
milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante 
producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de 
certificering van ontwerp- en productieorganisaties 

    CM– PE 483,558
    FdR 892851

37. Verzoekschrift 0103/2011,ingediend door Georg Götz, Duitse 
nationaliteit, over vermeende discriminatie en inbreuken door de 
Nederlandse overheid en Nederlandse bedrijven op het recht van 
vrij verkeer en verblijf van EU-burgers

    CM– PE 483,559
    FdR 892852

38. Verzoekschrift nr. 248/2011, ingediend door Ryszard Czarnecki, 
Poolse nationaliteit, gesteund door één medeondertekenaar, over 
de onverenigbaarheid van de nieuwe Poolse kieswet met Richtlijn 

   CM– PE 469.946
   FdR 874175
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2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten

39. Verzoekschrift nr. 0270/2011, ingediend door Roman Wilczyński, 
Poolse nationaliteit, over niet-naleving door de Poolse autoriteiten 
van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna in verband met de aanleg van een snelweg in Zuid-Polen

   CM– PE 473.761
   FdR 879036

40. Verzoekschrift nr. 0435/2011 ingediend door Jean Pierre Billet & 
Marie Claude Virama, Franse nationaliteit, namens de 
"Association de Défense des Victimes de Nuisance dans leur 
Environment", gesteund door drie medeondertekenaars, over een 
vermeende inbreuk op EU-wetgeving door de aanleg van een 
helihaven in Saint-Gilles, Réunion

   CM– PE 483,563
   FdR 892883

41. Verzoekschrift 0453/2011, ingediend door Athanassios-Miltiadis 
Kokkinos, Griekse nationaliteit, over de situatie in de eurozone en 
het niet verstrekken van obligatieleningen door de Europese 
Centrale Bank (ECB)

   sir
   ECONreply

42. Verzoekschrift nr. 0460/2011, ingediend door M. T., Roemeense 
nationaliteit, over de vermeende schending van de privacy bij de 
verkoop van vervoersbiljetten door de vervoersmaatschappij 
RATB, in Roemenië

   CM– PE 483,564
   FdR 892884

43. Verzoekschrift nr. 0539/2011, ingediend door Lorenzo Mengoli, 
Italiaanse nationaliteit, namens de Associazione Aster, over 
landbouwschade die veroorzaakt wordt door hoefdieren en andere 
wilde dieren in de Italiaanse regio Emilia-Romagna

   CM– PE 483,567
   FdR 892887

44. Verzoekschrift 0569/2011, ingediend door R. K., Griekse 
nationaliteit, over de niet-gemotiveerde weigering van de Griekse 
consul in Servië om hem een visum voor Griekenland toe te 
kennen

   CM– PE 483,568
   FdR 892888

45. Verzoekschrift nr. 0586/2011, ingediend door Gennaro Sepe, 
Italiaanse nationaliteit, over handelsdiscriminatie en oneerlijke 
concurrentie door de Italiaanse autoriteiten wegens niet-naleving 
van Richtlijn 2006/123/EG en het daaraan gerelateerde 
wetsbesluit nr. 59/2010

   CM– PE 483,569
   FdR 892889
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46. Verzoekschrift nr. 0616/2011, ingediend door Armin Jäger, 
Duitse nationaliteit, over het gebrek aan transparantie van het 
ratingproces en de ratingmodellen op de financiële markten 

   CM– PE 483,571
   FdR 892891

47. Verzoekschrift nr. 0639/2011, ingediend door Reinhard Forst, 
Duitse nationaliteit, namens de Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen, over een advies van de Commissie voor 
een uitzondering op Richtlijn 92/43/EEG (Habitats) om snelweg 
A49 aan te leggen op basis van onjuiste informatie 

   CM– PE 483,572
   FdR 892892

48. Verzoekschrift nr. 0698/2011, ingediend door R.A.P.,  Maltese 
nationaliteit, over het vervoer van auto's per veerboot tussen 
Malta en Gozo 

   CM– PE 483,575
   FdR 892895

49. Verzoekschrift nr. 0720/2011, ingediend door Siegfried Schäfer, 
Duitse nationaliteit, over het verbod op het vervoeren van 
vloeistoffen in de handbagage bij vliegreizen 

   CM– PE 483,578
   FdR 892898

50. Verzoekschrift nr. 0752/2011, ingediend door Patrick Cottez, 
Franse nationaliteit, over harmonisering van de 
wegenverkeerswetgeving van de lidstaten

   CM– PE 483,579
   FdR 892899

51. Verzoekschrift nr. 0766/2011, ingediend door Walter Heinz 
Greiner, Duitse nationaliteit, over betere etikettering van 
batterijen wat betreft de uiterste verkoopdatum en de minimale 
capaciteit 

   CM– PE 483,580
   FdR 892900

52. Verzoekschrift nr. 0780/2011, ingediend door Igor Herzog, Duitse 
nationaliteit, over de erkenning van de kwalificaties van 
tandartsen in Duitsland 

   CM– PE 483,584
   FdR 892904

53. Verzoekschrift nr. 0812/2011, ingediend door Silvia Beltran 
Pallares, Spaanse nationaliteit, namens "Plataforma Europea de 
los Consumadores y del Medio Ambiente", over bijensterfte in de 
Europese Unie 

   CM– PE 483,585
   FdR 892905

54. Verzoekschrift nr. 0827/2011, ingediend door Gerhard Pollheide 
en Anita Brandt, Duitse nationaliteit, gesteund door 2 
medeondertekenaars, over de vermeende schending van 
Verordening 44/2001/EG betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken 

   CM– PE 483,588
   FdR 892908

55. Verzoekschrift nr. 0830/2011, ingediend door Polikarpos 
Markaras, Griekse nationaliteit, over aantasting van het milieu in 
het groene gebied "Pedio tou Areos" in Athene 

   CM– PE 483,589
   FdR 892909
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56. Verzoekschrift nr. 0843/2011 ingediend door Alessandro 
Michelucci, Italiaanse nationaliteit, over systemen voor 
elektronisch toezicht 
en
Verzoekschrift nr. 0943/2011 ingediend door Alessandro 
Michelucci, Italiaanse nationaliteit, namens de Gothic-Party, over 
de erkenning als beroepsgroep van in de IT werkzame personen 

   CM– PE 483,591
   FdR 892911

57. Verzoekschrift nr. 0846/2011 ingediend door de advocaten 
Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta en Sergio Maradei, Italiaanse 
nationaliteit, namens Assoutenti, over de correcte etikettering van 
alcoholische dranken 

   CM– PE 483,592
   FdR 892912

58. Verzoekschrift nr. 0866/2011, ingediend door Peter Mohr, Duitse 
nationaliteit, over niet-erkenning van zijn Duitse bewijs van 
handicap in België 

   CM– PE 483,593
   FdR 892913

59. Verzoekschrift nr. 0876/2011, ingediend door Dennis von 
Heimburg, Duitse nationaliteit, namens de Vereinigung der 
Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, over btw op 
plastische chirurgie 

   CM– PE 483,594
   FdR 892914

60. Verzoekschrift nr. 0880/2011, ingediend door Petar Trojanski 
Penchev, Bulgaarse nationaliteit, namens "Facebook group 
supporting the courageous police officer from the Bulgarian 
Interior Ministry", over de uitlatingen van de Bulgaarse 
politieman Konstantin Ivanov inzake corruptie binnen het 
Bulgaarse Ministerie van Binnenlandse Zaken 

   CM– PE 483,595
   FdR 892915

61. Verzoekschrift nr. 0893/2011, ingediend door Ioan Stan, 
Roemeense nationaliteit), met 10 handtekeningen, over een 
vervuild gebouw in de stad Jimbolia (provincie Timiș) 

   CM– PE 483,596
   FdR 892916

62. Verzoekschrift nr. 0901/2011, ingediend door Spiridon 
Zouridakis, Griekse nationaliteit, namens de organisatie "Sillogos 
Trochalou", over het ontbreken van een zuiveringsinstallatie en de 
hieruit voortvloeiende vervuiling van de kust van Zuid-Kreta 

   CM– PE 483,597
   FdR 892917

63. Verzoekschrift nr. 0931/2011, ingediend door O.K., Poolse 
nationaliteit, over het niet erkennen door de Poolse autoriteiten 
van een Russische tandartsopleiding 

   CM– PE 483,599
   FdR 892919

64. Verzoekschrift nr. 0952/2011, ingediend door Zofia Kalasa, 
Poolse nationaliteit, over de situatie in de Oost-Poolse stad Mordy 

   CM– PE 483,600
   FdR 892920
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65. Verzoekschrift nr. 0991/2011, ingediend door Svilen Radev, 
Bulgaarse nationaliteit, over niet-handhaving door de Bulgaarse 
autoriteiten van de bepalingen in Verordening (EG) nr. 796/2004 
van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen inzake de 
randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem 

   CM– PE 483,603
   FdR 892923

o O o

66. Datum en plaats volgende vergadering
 8 mei 2012, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur


