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1. Aanneming van de ontwerpagenda (1) PE 496.332
FdR 912660

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
   19  June  2012

PV– PE 494.496
FdR 909558
+ 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 
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van een volgende vergadering.

In aanwezigheid van de Commissie

*** Stemming ***

5. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese ombudsman 
(2011)
(2012/2049(INI))
Rapporteur:  MAZZONI  (PPE)

- behandeling van amendementen
- goedkeuring ontwerpverslag

    PR– PE 491.340v2
    FdR 908864

    AM– PE 494.549v2
    FdR 910143

6. Advies inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor 
het begrotingsjaar 2013 - alle onderdelen (2012/2092(BUD))
Rapporteur:   SALAVRAKOS  (EFD)

- behandeling van amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

    AM– PE 492.696
    FdR 907168

*** Einde stemming ***

7. Verslag over het speciaal verslag van de Europese ombudsman 
over zijn onderzoek naar klacht 2591/2010/GG tegen de Europese 
Commissie (over de uitbreiding van de luchthaven Wenen) 
Rapporteur:   AUKEN (Verts/ALE)
(consideration : 8-9.10.2012)
- eerste gedachtewisseling

   DT

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

8. Verzoekschrift 0757/2010 ingediend door Hartmut Tanneberger 
(Duitse nationaliteit), gesteund door ongeveer 11 000 
medeondertekenaars, over de luchtverontreiniging in het 
Ertsgebergte, dat de grens vormt tussen Duitsland en Tsjechië
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137



OJ\912660NL.doc 3/10 PE496.332v01-00

NL

9. Verzoekschrift 1266/2011, ingediend door Pedro Pozas Terrados 
(Spaanse nationaliteit), namens Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-
España), over de overbrenging van een orkawalvis naar een 
dierentuin in Spanje, een schending van de dierentuinrichtlijn
en
Verzoekschrift 1392/2011, ingediend door Sigrid Lüber 
(Zwitserse nationaliteit), namens "Ocean Care", gesteund door 60 
588 handtekeningen, over de gevangenschap van walvissen en 
dolfijnen en over de inbreuk op de bepalingen van de richtlijn 
1999/22/EG van de Raad betreffende het houden van wilde dieren 
in dierentuinen dat daaruit volgt 
en
Verzoekschrift 0394/2010, ingediend door Rubén Pérez Sueiras 
(Spaanse nationaliteit), over de niet-naleving van de Europese 
norm betreffende dierentuinen in Outeiro de Rey, Lugo 

   CM– PE 491.040
   FdR 903888

   CM– PE 494.741
   FdR 911579

   CM–
   PE 464.845/REV. II
   FdR 907444

10. Verzoekschrift 0755/2010, ingediend door Tony Lowes (Ierse 
nationaliteit), namens Friends of the Irish Environment, over het 
feit dat Ierland in gebreke blijft bij de handhaving van de 
Europese milieuwetgeving in verband met de winning van turf
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 467.097/REV
   FdR 887591

Justitie

11. Verzoekschrift 0453/2007, ingediend door Stefcho Minchev 
(Bulgaarse nationaliteit), gesteund door 18 medeondertekenaars 
(familieleden van 14 vermiste zeevaarders), over de vermeende 
nalatigheid van Bulgarije bij het vaststellen van de oorzaak van 
het vergaan van een schip in de Zwarte Zee, alsmede bij 
reddingsoperaties 
en
Verzoekschrift 1093/2011, ingediend door Stefcho Minchev 
(Bulgaarse nationaliteit), vanwege de weigering van de Bulgaarse 
autoriteiten om fatsoenlijk onderzoek te doen naar het vergaan 
van het schip "Hera" in de Zwarte Zee in februari 2004 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 398.563
   FdR 699083

   sir

   LT BG

17.30 – 18.30 uur (met gesloten deuren)

12. Coördinatorenvergadering
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* * *

20 september 2012
9.00 uur

13. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

Interne markt

14. Verzoekschrift 0693/2011, ingediend door Alberto Scoccianti 
(Italiaanse nationaliteit), over late betalingen aan bedrijven die 
actief zijn in de gezondheidzorgsector in Italië 
en
Verzoekschrift 0703/2011, ingediend door Alberto Crisafi 
(Italiaanse nationaliteit),  namens BSN Medical, over  
vertragingen bij betalingen aan bedrijven in de zorgsector in Italië  
en
Verzoekschrift 0704/2011, ingediend door Alessandro Pater 
(Italiaanse nationaliteit), namens Medical System, over 
vertragingen bij betalingen aan bedrijven in de zorgsector in Italië 
(mogelijk in aanwezigheid van de indieners)

   CM– PE 487.837
   FdR 899848

Constitutionele zaken

15. Verzoekschrift 0133/2012, ingediend door Andrew Duff (Brits lid 
van het EP), namens de Europese Bond van Federalisten, waarin 
het Europees Parlement wordt opgeroepen op grond van artikel 
48, lid 2 VEU de aanzet te geven tot het vormen van een 
belastingunie. 
(in aanwezigheid van de indieners)

   sir

Mededinging
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16. Verzoekschrift 0745/2010, ingediend door Mauro Sbroggio 
(Bulgaarse nationaliteit) over schendingen van de EU-wetgeving 
op het gebied van mededinging en investeringen door Bulgarije.
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir

Discriminatie

17. Verzoekschrift 0070/2012, ingediend door Imre Juhasz 
(Hongaarse nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, 
over een verzoek om intrekking van Resolutie 1487/2007 van het 
Slowaakse parlement betreffende de onaantastbaarheid van de 
Beneš-decreten 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

Justitie

18. Verzoekschrift 1314/2011 ingediend door Jean Marie Taga Fosso 
(Franse nationaliteit) over ontzegging van het recht op toegang tot
rechterlijke toetsing door het Verenigd Koninkrijk 
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir

   Advies JURI

* * *

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

19. Verzoekschrift 0142/2006 ingediend door Wasilios Katsoulis 
(Duitse nationaliteit), over discriminatie van gehandicapten door 
Duitse verzekeringsmaatschappijen 

   CM–
   PE 384.366/REV. III
   FdR 907428

20. Verzoekschrift 397/2007, ingediend door Cristina Gil Collada 
(Spaanse nationaliteit), over vermeende schending van de 
belangen van de inwoners van Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in 
verband met de urbanisatieplannen van de lokale autoriteiten 
en
Verzoekschrift 0542/2007, ingediend door Antonio Augustin 
Sanmartin y Gonzalez (Spaanse nationaliteit), gesteund door 5 
medeondertekenaars, over de plannen voor de bouw van een 

   CM–
   PE 475.804/REV. II
   FdR 882074
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voetbalstadion in Valencia (Spanje) 
en
Verzoekschrift 0617/2007, ingediend door José Miguel Sanfeliu 
Bueno (Spaanse nationaliteit), namens de "Asociacion Afectados 
del PAI DELS Tarongers Golf Resort", over vermeende 
onregelmatigheden in verband met de goedkeuring van het 
ontwikkelingsplan voor de "Dels Tarongers Golf Resort" 
(Valencia) 
en
Verzoekschrift 1058/2007 ingediend door Francisca Talens 
Sapina (Spaanse nationaliteit), over schendingen van haar 
eigendomsrechten en schendingen van de Europese wetgeving op 
het gebied van openbare aanbestedingen in verband met de 
tenuitvoerlegging van het plan voor stedelijke ontwikkeling van 
Cullera (Valencia), dat op basis van de LRAU (Ley Reguladora 
de Actividades Urbanisticas) is aangenomen 

21. Petition  0148/2009 by Mr J.S.  (Britse nationaliteit), over 
chemische vervuiling ten gevolge van de activiteiten van de 
fabriek van Adisseo en de nadelige gevolgen hiervan op de 
gezondheid van inwoners van een Franse stad

   CM–
   PE 428.091/REV. II
   FdR 866766

22. Verzoekschrift 0334/2009, ingediend door H.K. (Duitse 
nationaliteit), over problemen in verband met de vergoeding van 
medische onkosten in Spanje 

   CM–
   PE 429,626/REV. II
   FdR 907440

23. Verzoekschrift 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 492,716/REV
   FdR 907441

24. Verzoekschrift 1073/2010, ingediend door Jean-Pierre Sammut 
(Maltese nationaliteit), over het Maltese loterijmonopolie

   CM– PE 464.857/REV
   FdR 879007

25. 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
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

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

   Advies ECON
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26. Verzoekschrift 0021/2011, ingediend door Manuel Garcia 
Orellana (Spaanse nationaliteit), over de aanleg van de snelweg 
tussen Castilla en La Mancha 
en
Verzoekschrift 0198/2011, ingediend door Celestino Huete 
Martínez (Spaanse nationaliteit), (in naam van "Asociación 
Colectivo espartal en Acción de Valdemoro") over vermeende 
schending van de milieunormen in La Sagra, Toledo, Spanje 

   CM– PE 472,142/REV
   FdR 907451

27. Verzoekschrift 0049/2011 ingediend door Dariusz Pawlicki 
(Poolse nationaliteit), over zijn problemen met de Duitse politie 

   CM– PE 492,717
   FdR 907457

28. Verzoekschrift 0112/2011, ingediend door Luis Diaz Villaverde 
(Spaanse nationaliteit), namens de beroepsvereniging voor 
boswachters van de regio Castilla-La Mancha, over de vangst van 
levende wolven voor wetenschappelijke doeleinden middels 
specifieke vallen 

   CM–
   PE 469,938/REV. II
   FdR 907458

29. Verzoekschrift 0324/2011, ingediend door Gwenael Le Gras 
(Franse nationaliteit), namens het Collectif contre l'immersion des 
boues de dragage, over de bescherming van het Natura 2000-
eiland Groix (Pen-Men) in Bretagne (Frankrijk) 

   CM– PE 475,825/REV
   FdR 907461

30. Verzoekschrift 0695/2011, ingediend door Elena Clara Popescu 
(Roemeense nationaliteit), (namens het Roemeens college van 
apothekers), gesteund door twee medeondertekenaars, over 
problemen in de contractuele betrekkingen tussen apotheken en 
de Roemeense sociale ziektekostenverzekeringsautoriteit, met 
name betreffende achterstallige betalingen 

   CM– PE 478.600
   FdR 887651

31. Verzoekschrift 0759/2011, ingediend door Elise Michaud (Franse 
nationaliteit), gesteund door 2 medeondertekenaars, over een 
protest tegen een CO2-opslaglocatie in Jurançon (Pyrénées-
Atlantiques) die in strijd zou zijn met Richtlijn 2009/31/EG 
betreffende de geologische opslag van kooldioxide 

   CM– PE 492,718
   FdR 907464

32. Verzoekschrift 0889/2011, ingediend door Stefania Giro 
(Italiaanse nationaliteit), over de financiering met Europese 
middelen van de aanleg van een toeristenhaven in de Italiaanse 
stad Rovigo

   CM– PE 492,721
   FdR 907467

33. Verzoekschrift 1077/2011, ingediend door Sigrid Kremser 
(Duitse nationaliteit), namens Bürgerinitiative Starkenberg, over 
de voorgenomen bouw van een windpark in een broed- en 
foerageergebied van de zwarte en de rode wouw 

   CM– PE 492,725
   FdR 907471
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34. Verzoekschrift 1097/2011, ingediend door Aldert Jan de Haan 
(Nederlandse nationaliteit), namens de Fédération de la Fonction 
Publique Européenne, gesteund door ca. 60 medeondertekenaars, 
over toekenning van de schooltoelage voor medewerkers van het 
Europees Octrooibureau 

   CM– PE 492,726
   FdR 907472

35. Verzoekschrift 1115/2011, ingediend door H. Q. (Duitse 
nationaliteit), over het vrije verkeer van in autonome landen 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba en Curaçao) 
geboren EU-burgers 

   CM– PE 492,727
   FdR 907473

36. Verzoekschrift 1133/2011, ingediend door Alena Balgova 
(Slowaakse nationaliteit), gesteund door 90 medeondertekenaars, 
over het personeelsbeleid met betrekking tot de Tsjechische, 
Slowaakse, Roemeense en Poolse werknemers van het Ierse 
bedrijf Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) in verband met
Richtlijn 91/533/EEG betreffende de verplichting van de 
werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die 
op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn 

   CM– PE 492,728
   FdR 907474

37. Verzoekschrift 1172/2011, ingediend door W.M. (Duitse 
nationaliteit), over regelgeving betreffende het toegestane 
brutogewicht van personenwagens, vrachtwagens en 
kampeerwagens 

   CM– PE 492,729
   FdR 907475

38. Verzoekschrift 1174/2011, ingediend door P.S. (Duitse 
nationaliteit), over de weigering van EURid om een domein van 
een cijfer of letter te registreren 

   CM– PE 487.887
   FdR 899916
   antwoord EURid

39. Verzoekschrift 1194/2011, ingediend door Eberhard Grabow 
(Duitse nationaliteit), namens de "Interessengemeinschaft 
Botulismus und Clostridiosen geschädigter Tier- und 
Landbesitzer" (vereniging van door botulisme en clostridium 
getroffen veehouders en landbouwers), over chronisch botulisme 
en de implementatie in Duitsland van de zoönoserichtlijn 

   CM– PE 492,730
   FdR 907476

40. Verzoekschrift 1231/2011, ingediend door Antalfalvi Béla 
(Hongaarse nationaliteit), over de vermeende wijziging van zijn 
timesharingovereenkomst 

   CM– PE 492,735
   FdR 907481

41. Verzoekschrift 1232/2011, ingediend door Angelo Guerrero 
(Italiaanse nationaliteit), over de hervorming van het 
pensioenstelsel in Italië 

   CM– PE 492,736
   FdR 907482

42. Verzoekschrift nr. 1240/2011, ingediend door Johann Slezak 
(Duitse nationaliteit), namens de Sudeten-Duitse Vereniging 
(Sudetendeutsche Landsmannschaft), over de uitsluiting van de 

   CM– PE 492,737
   FdR 907483
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Tsjechische Republiek van het Handvest van de grondrechten van 
de EU en de daarmee verbonden vermeende discriminatie van 
Sudeten-Duitsers

43. Verzoekschrift 1249/2011, ingediend door Mustafa Kidibaev 
(Kirgizische nationaliteit), over de vermeende verlaging van de 
fondsen van de Europese Unie voor wetenschappers in de 
Kirgizische Republiek 

   CM– PE 492,738
   FdR 907484

44. Verzoekschrift 1253/2011, ingediend door Mario La Barbera 
(Italiaanse nationaliteit), over het verval en het gebrek aan 
diensten in vele voorstedelijke gebieden

   CM– PE 492,740
   FdR 907486

45. Verzoekschrift 1260/2011, ingediend door M.K. (Russische 
nationaliteit), over dubbelzinnigheden in Richtlijn 2003/109/EG 
van de Europese Raad betreffende de status van langdurig 
ingezeten onderdanen van derde landen

   CM– PE 492,741
   FdR 907487

46. Verzoekschrift 1279/2011, ingediend door Leona Maes 
(Belgische nationaliteit), over luchtverontreiniging in Antwerpen 

   CM– PE 492,742
   FdR 907488

47. Verzoekschrift 1282/2011, ingediend door Frej Mikael Valdemar 
Holmberg (Finse nationaliteit), over de toepassing van 
Verordening 261/2004/EG tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan 
luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige 
vertraging van vluchten 

   CM– PE 492,743
   FdR 907489

48. Verzoekschrift 1317/2011, ingediend door Leslaw Hardziej 
(Poolse nationaliteit), namens de Organisatie ter bestrijding van 
armoede (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych), gesteund 
door circa 3000 medeondertekenaars, over sociale normen in de 
Europese Unie 

   CM– PE 492,745
   FdR 907491

49. Verzoekschrift 1322/2011, ingediend door Partic Lausch 
(Hongaarse nationaliteit), over privacyproblemen met 
smartphones 

   CM– PE 492,746
   FdR 907492

50. Verzoekschrift 1330/2011, ingediend door Agyeman Badu 
(Ghanese nationaliteit), over Italiaanse wetgeving inzake 
verblijfsvoorwaarden voor werknemers afkomstig uit derde 
landen 

   CM– PE 492,748
   FdR 907494

51. Verzoekschrift 1344/2011, ingediend door Liviu Constantin 
Chiscariu (Roeme e n s e  nationaliteit), over de vermeende 
discriminatie onder burgers met een handicap binnen de Europese 
Unie 

   CM– PE 492,752
   FdR 907498
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52. Verzoekschrift 0002/2012, ingediend door Angelo Vasena 
(Italiaanse nationaliteit), over discriminatie in verband met de 
niet-toelating tot de wedstrijd Eurotest voor skimonitoren in 
Oostenrijk 

   CM– PE 492,756
   FdR 907504

53. Verzoekschrift 0043/2012, ingediend door Tilman Kluge (Duitse 
nationaliteit), over onduidelijke terminologie in publicaties over 
het Europese systeem van emissiehandel (EU-ETS 

   CM– PE 492,757
   FdR 907505

54. Verzoekschrift 0071/2012, ingediend door István Balogh 
(Hongaarse nationaliteit), over de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om inkomsten uit douanerechten te innen namens de EU 

   sir
   
   Advies BUDG

55. Verzoekschrift 0084/2012, ingediend door P.S.W. (Portugese 
nationaliteit), over de werking van de gerechtshoven van de 
Europese Unie, en in het bijzonder van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken

   sir

   Advies JURI

56. Verzoekschrift 0415/2012, ingediend door Jan Krusenbaum 
(Duitse nationaliteit), gesteund door 4667 medeondertekenaars, 
over een betere etikettering van vlees en vleesproducten 

   sir
   
   Advies ENVI

o O o

57. Datum en plaats volgende vergadering
    8  October  2012,   15.00 – 18.30
    9  October  2012,   9.00 – 12.30   


