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1. Aanneming van de ontwerpagenda  (1) PE 487.985v02-00
FdR 900609

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 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

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

Rechten van de consument

4. Verzoekschrift 1268/2010, ingediend door Cristóbal Aguado Laza 
(Spaanse nationaliteit), namens de vereniging "Asociación 
Valenciana de Agricultores" (ASAJA), over fytosanitaire 
producten, plagen en ziekten bij plantaardige producten
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 469.901
   FdR 874128

Milieu

5. Verzoekschrift 338/2010, ingediend door T.F.T (Spaanse 
nationaliteit), namens het "Plataforma por la defensa de los valles 
verdes" (platform voor de bescherming van groene valleien), over 
het boren van waterputten in het natuurreservaat Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas, Jaén
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM–
   PE 456.744/REV. II
   FdR 890557

Toerismebeleid

6. Verzoekschrift 1132/2009, ingediend door H.M. (Portugese 
nationaliteit), namens de Portugese associatie van 
toerismebedrijven "AETP", over gebrek aan transparantie in 
verband met steunaanvragen in het kader van de operationele 
programma’s van de EU
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 441.092/REV
   FdR 887573

Adviezen

7. Advies over de vaststelling van het programma "Grondrechten en 
burgerschap" 2014 - 2020 (2011/0344(COD))  (LIBE)
Rapporteur:   VALEAN  (ALDE)
(termijn AM: 24.05.2012  / 
Behandeling amendementen: 19.06.2012  /  stemming: 12.07.12)
- behandeling ontwerpadvies

    PA– PE 487.768
    FdR 899260
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8. Advies over het 28ste jaarlijkse verslag over de controle op de 
toepassing van het gemeenschapsrecht (2010)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Rapporteur:   GERINGER de O (S-D)
(termijn AM: 21.05.2012  /  stemming: 19.06.12)
- behandeling ontwerpadvies

    PA– PE 487.981
    FdR 900495

Studiereizen

9. Verslag over het fact-finding bezoek aan Berlijn (23-24.11.2011)
- korte behandeling  en  mogelijkerwijs goedkeuring

   DT–

10. Verslag over het fact-finding bezoek aan Roemenië (23-
26.11.2011)
- korte behandeling  en  mogelijkerwijs goedkeuring

   DT–

11.30 – 12.30 uur (met gesloten deuren)

11. Coördinatorenvergadering

* * *

15.00 uur

12. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

13. Verklaring van commissaris Maros Sefcovic over actuele 
onderwerpen in het kader van de gestructureerde dialoog  
- gevolgd door een gedachtewisseling met de leden    

16.00 uur

*** Stemming ***
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14. Advies over de strategie van de Europese Unie voor de 
bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015
(2012/2043(INI))    (AGRI)
Rapporteur:   BOSTINARU (S&D)
- behandeling van amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies

    PA– PE 486.080
    FdR 897107

    AM– PE 487.812
    FdR 899610

*** Einde stemming ***

Milieu

15. Verzoekschrift nr. 197/2012, ingediend door Francesco Saltini 
(Italiaanse nationaliteit) over een geplande stortplaats voor afval 
in Corcolle (Rome), Latium    
(in the presence of the petitioner and Italian authorities)

   sir

Handel - Grondrechten

Verzoekschrift 1221/2011, ingediend door G.K. (Letse 
nationaliteit), over schending voor de Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement - ACTA (Handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak) van het recht op privacy
en

   sir

Verzoekschrift 116/2012, ingediend door Iwo Domeracki (Poolse 
nationaliteit), over ACTA
en
Verzoekschrift 0142/2012, ingediend door Mateusz Wójtowicz 
(Poolse nationaliteit), namens de organisatie "Forum Rdzawka", 
gesteund door twee medeondertekenaars, over bezwaren tegen de 
internationale handelsovereenkomst ACTA
en
Verzoekschrift 0203/2012, ingediend door Joachim Scholz 
(Duitse nationaliteit), over de ACTA
en

   sir

   sir

16.

Verzoekschrift 0223/2012, ingediend door Alex Wilks (Britse 
nationaliteit), namens AVAAZ, gesteund door meer dan 2,5 
miljoen handtekeningen, over de ACTA
(in aanwezigheid van de indieners)

   sir

Staatssteun

17. Verzoekschrift 1675/2008, ingediend door Alexander 
Karakachanov (Bulgaarse nationaliteit), namens "Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens", over zogeheten "land swapping" en 
corruptie in Bulgarije

    CM–
    PE 428.060/REV. II
    FdR 882112
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(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

* * *

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 0951/2007 ingediend door R.H. (Duitse 
nationaliteit), over het vergemakkelijken van het verkrijgen van 
een visum voor zijn Russische vrouw om vanuit Zwitserland 
Duitsland binnen te komen

   CM– PE 430.490/REV
   FdR 896357

19. Verzoekschrift 1037/2007, ingediend door Jill Bell (Ierse 
nationaliteit), namens de Ierse vereniging van reformwinkels,
over Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen
en
Verzoekschrift 1184/2007 ingediend door Grace Kinirons (Ierse 
nationaliteit), namens Nutritional Therapists of Ireland 
(voedingstherapeuten van Ierland), over Richtlijn 2002/46/EG 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake voedingssupplementen
en
Verzoekschrift 1419/2008, ingediend door Robert Verkerk (Britse 
nationaliteit, namens de Alliance for Natural Health, over de 
dringende noodzaak van een herziening van de risicobeoordeling 
en controlemogelijkheden in verband met plannen om de toegang 
van consumenten tot vitaminen en mineralen te beperken 
en
Verzoekschrift 1849/2008, ingediend door Alan G. Ruth (Ierse 
nationaliteit), namens de Ierse organisatie voor de reformhandel, 
over Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen 
en
Verzoekschrift 415/2009, ingediend door PA (Zweedse 
nationaliteit), over Richtlijn 2002/46/EG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen

   CM–
   PE 414.110/REV. II
   FdR 896358
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20. Verzoekschrift 1105/2007, ingediend door de heer L.M. 
(Hongaarse nationaliteit), over de schade die hij heeft geleden 
door geluidshinder van de bedrijvigheid op luchthaven Ferihegy 
in Boedapest

   CM–
   PE 411.983/REV. II
   FdR 896359

21. Verzoekschrift 1317/2007, ingediend door S. Fedrau (Duitse 
nationaliteit), namens Holzhof Zeil GmbH & Co KG, over het op 
1 januari 2008 van kracht wordende sectorale rijverbod voor 
vrachtauto's in de Oostenrijkse deelstaat Tirol

   CM–
   PE 414.081/REV. II
   FdR 896364

22. Verzoekschrift 1379/2007, ingediend door Georgopoulos 
Georgios (Griekse nationaliteit), namens de Pan-Hellenic 
National en International Passenger Transport Association 
(Dromeas), over de noodzaak tot opheffing van beperkingen op 
het verstrekken van vergunningen voor touringcars

   CM–
   PE 415.079/REV. III
   FdR 896365

Verzoekschrift 813/2008, ingediend door John Brian (Britse 
nationaliteit), over vermeende inbreuken op de algemene 
beginselen betreffende de activiteit van de Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid (EFSA) in verband met het onderzoek 
naar de toepassingen van genetisch gemanipuleerde 
voedingswaren
en

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Verzoekschrift 305/2010, ingediend door Carola Twardella 
(Duitse nationaliteit), over haar aanbeveling aan het Europees 
Parlement om het besluit te herzien waarbij het toestemming 
heeft gegeven voor de grootschalige teelt van ggo-aardappelen 
door BASF en de verkoop van ggo maïs door Monsanto
en

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

23.

Verzoekschrift 436/2010, ingediend door Brian John (Britse 
nationaliteit), over een formeel protest tegen het voorstel voor een 
verordening van de Commissie inzake uitvoeringsbepalingen 
inzake de vergunningsaanvragen van genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 641/2004 en Verordening 
(EG) nr. 1981/2006

   sir

   ENVI reply
   EFSA reply
   EC Dalli reply

24. Verzoekschrift 0941/2008, ingediend door Nicolae Danut Ilea 
(Roemeense nationaliteit), over veronderstelde overtredingen van 
de wetgeving met betrekking tot milieubescherming in verband 
met de bouw door Kronospan S.A. van een exploitatieplatform 
voor houtmassa in Braşov (Roemenië)

   CM–
   PE 423.675/REV. II
   FdR 896368
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25. Verzoekschrift 1519/2008, ingediend door Matías Cuadrado 
González (Spaanse nationaliteit), over de aanleg van een 
woonwijk in de gemeente Horche in Guadalajara (Spanje), vlak 
bij een industrieel pluimveebedrijf

   CM– PE 456.729/REV
   FdR 892838

26. Verzoekschrift 0271/2010, ingediend door Isabel Gómez Saiz 
(Spaanse nationaliteit), namens het “Plataforma SOS Ribalta”, 
over de gevolgen van de aanleg van een trambaan in een park in 
Castellón

   CM– PE 483.556
   FdR 892842

27. Verzoekschrift 0356/2010, ingediend door Vasile Stoica 
(ogenschijnlijk Duitse nationaliteit), over niet-handhaving door de 
Duitse pensioenautoriteiten van de bepalingen in Verordening 
(EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, 
alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen

   CM–
   PE 450.812/REV. II
   FdR 896371

28. Verzoekschrift 0447/2010, ingediend door Michel Devaux 
(Belgische nationaliteit), over de prijs van een retourticket 
Brindisi (Italië) - Patras (Griekenland) en het discriminerende 
karakter van de havenbelasting

   CM–
   PE 452.747/REV. II
   FdR 896372

29. Verzoekschrift 0964/2010, ingediend door A. d'A. (Italiaanse 
nationaliteit), over de Europese ziektekostenverzekeringskaart

   CM– PE 460.722/REV
   FdR 896375

30. Verzoekschrift 1089/2010, ingediend door Lidia Valentini 
(Italiaanse nationaliteit), namens "Associazione Viaggiatori", over 
niet-eerbiediging van de afspraken met besluiten inzake de trans-
Europese netwerken

   CM– PE 485.954
   FdR 896380

31. Verzoekschrift 1132/2010, ingediend door Richard Prince (Poolse 
nationaliteit), over zijn persoonlijke situatie en vermeende 
discriminatie in het Verenigd Koninkrijk van buitenlandse 
werknemers

   CM– PE 469.900/REV
   FdR 896381

32. Verzoekschrift 1172/2010 ingediend door A.Y. (Cypriotische 
nationaliteit), namens "Initiative Group for the Safeguard of the 
Human Rights of the Enclaved", gesteund door 514 
medeondertekenaars, over schade aan het milieu in het Natura 
2000-gebied Rizokarpaso in het bezette deel van Cyprus

   CM– PE 485.955
   FdR 896382

33. Verzoekschrift 1345/2010, ingediend door Paul McColgan (Ierse 
nationaliteit), namens de campagne "Abolish VRT", over 
problemen met de registratie van voertuigen in een 
grensoverschrijdende situatie tussen het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

   IRL reply
   ECON reply
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en
Verzoekschrift 1357/2010, ingediend door Ryan Stewart (Ierse 
nationaliteit), namens de campagne "Abolish VRT", over de 
verwarrende situatie rond de voertuigenregistratie waar Ierse 
studenten die in het Verenigd Koninkrijk studeren mee worden 
geconfronteerd

34. Verzoekschrift 1554/2010, ingediend door D. R. (Duitse 
nationaliteit), over ongelijke behandeling bij het afsluiten van een 
mobiele-telefooncontract

   CM– PE 472.136/REV
   FdR 896394

35. Verzoekschrift 0078/2011, ingediend door Franco Brizzi 
(Italiaanse nationaliteit), namens de Italiaanse vereniging voor 
mensen met een donornier, over het verzoek tot wijziging van de 
artikelen in de Italiaanse Wegenverkeerswet die betrekking 
hebben op het verbod voor mensen met een donornier om een 
rijbewijs C, D of E te halen of verlengen

    CM– PE 485.957
    FdR 896396

36. Verzoekschrift 0282/2011, ingediend door M.L. (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie bij de betaling van 
belastingen in Spanje

   CM– PE 472.162/REV
    FdR 896397

37. Verzoekschrift 301/2011, ingediend door Zuzanna Kurtyka 
(Poolse nationaliteit), namens "Katyn 2010 Family Federation", 
gesteund door circa 400 000 medeondertekenaars, over de 
vliegramp bij Smolensk van 10 april 2010

    CM– PE 472.083
    FdR 876504

38. Verzoekschrift 0359/2011, ingediend door Krystyna Szewczyk 
(Poolse nationaliteit) en gesteund door 870 medeondertekenaars, 
over de bouw van een biogasinstallatie in Konopnica in het 
midden van Polen en de daaraan gerelateerde inbreuk op de 
milieuwetgeving van de EU

   CM– PE 473.772/REV
   FdR 896398

39. Verzoekschrift 0451/2011, ingediend door Noel Dolan (Ierse 
nationaliteit), over problemen met gezinshereniging van een 
inwoner van een lidstaat waarvan hij de nationaliteit heeft, en een 
onderdaan van een derde land

   CM– PE 485.958
   FdR 896400

40. Verzoekschrift 0482/2011, ingediend door S.I. (Maltese 
nationaliteit), over de weigering door de Britse autoriteiten van 
een visumaanvraag door een onderdaan uit een derde land die 
getrouwd is met een EU-burger

   CM– PE 485.959
   FdR 896401

41. Verzoekschrift 0541/2011, ingediend door Miguel Ángel Oca 
Sanz (Spaanse nationaliteit), namens de "Asociación Montes 
Oca", over de aanleg van de "Autovía del Camino de Santiago, A-
12: Santo Domingo de la Calzada -Burgos" (La Rioja y Burgos), 

   CM– PE 485.960
   FdR 896402
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in Spanje

42. Verzoekschrift 0544/2011, ingediend door Roberto Raggi en 
Giuseppe Fusari (Italiaanse nationaliteit), namens SOS 
Consumatore en de Associazione Consumatori Europei, over 
consumentenbescherming en de bestrijding van 
namaaklevensmiddelen

   CM– PE 485.961
   FdR 896403

43. Verzoekschrift 0545/2011, ingediend door Paulo Monteiro 
(Portugese nationaliteit), over de aanleg van een terminal voor 
cruiseschepen in het Parque Arqueológico Subaquático van Angra 
do Heroísmo, op het Ilha Terceira, Azoren, Portugal

   CM– PE 478,583/REV
   FdR 896404

44. Verzoekschrift 0547/2011, ingediend door Manuel R. Silva 
(Portugese nationaliteit), over vermeende aantasting van het 
milieu in Carriço, Guia, Pombal, in Portugal

   CM– PE 485.962
   FdR 896405

45. Verzoekschrift 0592/2011, ingediend door P. I. (Italiaanse 
nationaliteit), over de erkenning van de beroepskwalificatie van 
restaurator van oude boeken

   CM– PE 485.964
   FdR 896407

46. Verzoekschrift 0644/2011, ingediend door Federico Filippini 
(Italiaanse nationaliteit), over de procedures in Ierland voor het 
afgeven van een verblijfsvergunning overeenkomstig Richtlijn 
2004/38/EG

   CM– PE 485.966
   FdR 896409

47. Verzoekschrift 0686/2011 ingediend door S.M. (Roemeense 
nationaliteit), over maatregelen tegen vervuiling met radioactief 
materiaal bij de chemische fabriek Amurco (Bacău, Roemenië)

   CM– PE 485.967
   FdR 896410

48. Verzoekschrift 0694/2011, ingediend door Arianna Spessotto 
(Italiaanse nationaliteit), namens het Comité NO-TAV Venetië-
Triëst, over Europese financiering voor de hogesnelheidslijn 
tussen Venetië en Ronchi dei Legionari (Italië)

   CM– PE 485.968
   FdR 896411

49. Verzoekschrift 0715/2011, ingediend door Rita Kasumu (Duitse 
nationaliteit), gesteund door tien medeondertekenaars, over het 
weglaten van enkele christelijke feestdagen uit de Europese 
Schoolagenda die door de Commissie wordt gepubliceerd

   CM– PE 483.576
   FdR 892896

50. Verzoekschrift 0717/2011, ingediend door Dietrich Bechstein 
(Duitse nationaliteit), namens "Flugtouristik Delitzsch e.V.", over 
het aan de grond houden van hun zweefvliegtuig

   CM– PE 485.969
   FdR 896412
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51. Verzoekschrift 772/2011, ingediend door Tsevan Georgiev 
Rangelov (Bulgaarse nationaliteit), over de 
levensomstandigheden in een Bulgaarse cel

   CM– PE 483.582
   FdR 892902

52. Verzoekschrift 0743/2011, ingediend door Jaime Sanfelix Palau 
(Spaanse nationaliteit), over vermeende gebreken in 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame

   CM– PE 485.974
   FdR 896417

53. 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

   CM– PE 485.975
   FdR 896418

54. Verzoekschrift 0755/2011, ingediend door Istvan Adorjani 
(Hongaarse nationaliteit), over wetgeving inzake plastic 
boodschappentassen

   CM– PE 485.976
   FdR 896419

55. Verzoekschrift 0789/2011, ingediend door Alejandro Pastor 
(Spaanse nationaliteit), over vermeende schending van de 
beginselen betreffende de vrije toegang tot informatie

   CM– PE 485.977
   FdR 896420

56. Verzoekschrift 0864/2011, ingediend door Ulrich Mehl (Duitse 
nationaliteit), over de harmonisatie van regels voor speciaal 
wegtransport

   CM– PE 485.983
   FdR 896426

57. Verzoekschrift 0867/2011, ingediend door Manfred Appel 
(Duitse nationaliteit), over erkenning van een uitzondering op de 
gordelplicht in Europa

   CM– PE 485.984
   FdR 896427

58. Verzoekschrift 0874/2011, ingediend door Michael Witfer 
(Duitse nationaliteit), namens Sportboot Gemeinschaft Saale-
Elster e.V., over afwaardering van de rivier de Saale tot waterweg 
zonder betekenis voor vervoer of toerisme

   CM– PE 485.985
   FdR 896428

59. Verzoekschrift 0887/2011, ingediend door Viorica Sarcu 
(Roemeense nationaliteit), over gebruik van Europese middelen 
voor de aanleg van een park

   CM– PE 485.987
   FdR 896430



OJ\900609NL.doc 11/11 PE487.985v02-00

NL

60. Verzoekschrift 900/2011, ingediend door Andreka Maftei 
(Roemeense nationaliteit) over vermeende discriminatie van 
Roemenen in Spanje

   CM– PE 485.988
   FdR 896431

61. Verzoekschrift 0963/2011, ingediend door mevrouw Triin Saag 
(Estse nationaliteit), over problemen met het opheffen van een 
bankrekening in de EU

   CM– PE 483.602
   FdR 892922

o O o

62. Datum en plaats volgende vergadering
   19  juni  2012,  9.00 – 12.30   en   15.00 – 18.30 uur


