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1. Aanneming ontwerpagenda (1) PE510.502
FdR 933893

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 20 februari 2013

PV– PE506.095
FdR 928259
+ bijlagen

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag

_________________________
(1) Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997, op grond van werkdocument 
PE223.544, 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

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

Financiële diensten

5. Verzoekschrift 0626/2011, ingediend door Daniel Marian Iorga 
(Roemeense nationaliteit), namens het "Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca", over vermeende schending van de Spaanse 
grondwet inzake hypotheken bij de aankoop van een eigen huis
(wellicht in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschrift 0179/2012, ingediend door José Manuel Martín 
Álvarez (Spaanse nationaliteit), over de invoering en acceptatie 
van datio in solutum in Spanje, in gevallen van huisuitzettingen
en
Verzoekschrift 0644/2012, ingediend door José Manuel Martín 
Álvarez (Spaanse nationaliteit), over hypotheekpraktijken en de 
invoering van een datio in solutum in Spanje
en
Verzoekschrift 0783/2012, ingediend door B.B.C. (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende schending van de Spaanse 
grondwet, inzake praktijken met hypotheekleningen

   CM– PE480.721
   FdR 891586

   sir

   sir

CM– PE500.716
   FdR921956

6. Verzoekschrift 0513/2012, ingediend door Nayden Boyadzhiev 
(Bulgaarse nationaliteit), over de frauduleuze praktijken van de 
Spaanse bank La Caixa
en
Verzoekschrift 0548/2012, ingediend door F.L.E. (Spaanse 
nationaliteit), namens "Plataforma de Afectados Caixanova"  
(Platform voor degenen die getroffen zijn door Caixa Nova), 
gesteund door 1 579 medeondertekenaars, over beweerde fraude 
bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten van een 
spaarbank
en
Verzoekschrift 0676/2012, ingediend door Francisco Ramón 
Valiente Martínez (Spaanse nationaliteit), over vermeende 
inbreuken bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten 
van Spaanse banken en spaarbanken
en
Verzoekschrift 0677/2012, ingediend door María Alejandra 
Pizzorno García (Italiaanse nationaliteit), over vermeende 
inbreuken bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten 
van Spaanse banken en spaarbanken
en
Verzoekschrift 0785/2012, ingediend door Eva Urbano Romero 

   CM–
   PE502.154
   FdR 922981
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(Spaanse nationaliteit), over vermeende misstanden bij de 
verkoop van financiële instrumenten aan klanten van een Spaanse 
bank
en
Verzoekschrift 0788/2012, ingediend door Y.A.S.S. (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende fraude bij de verkoop van 
financiële instrumenten aan een klant van een spaarbank
en
Verzoekschrift 0949/2012, ingediend door Juan Campuzano 
Casas (Spaanse nationaliteit), gesteund door 
6 medeondertekenaars, over misbruik bij de verkoop van 
financiële instrumenten aan cliënten van een spaarbank
(in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschrift 1044/2012, ingediend door Mercedes Roman 
Rodriguez (Spaanse nationaliteit), gesteund door 
5 medeondertekenaars, over vermeend misbruik bij de verkoop 
van financiële instrumenten aan klanten van banken in Spanje
en
Verzoekschrift 1247/2012, ingediend door Epifanio Vázquez 
Buendia (Spaanse nationaliteit), gesteund door
4 medeondertekenaars, over vermeende misbruiken bij de 
verkoop van financiële instrumenten aan klanten van spaarbanken 
in Spanje
en
Verzoekschrift 1343/2012, ingediend door José Manuel Estévez 
Rodríguez (Spaanse nationaliteit), namens "Plataforma de 
afectados Vigo Val-Miñor", over vermeende misbruiken bij de 
verkoop van financiële instrumenten aan klanten van spaarbanken 
in Spanje
(in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschrift 1498/2012, ingediend door Xesus Dominguez 
Dominguez (Spaanse nationaliteit), namens "Coordenadora de 
Plataformas de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e 
Obrigaçoes Subord inadas" ,  gesteund door 43 000 
medeondertekenaars, over de frauduleuze verkoop van riskante 
financiële instrumenten door banken in Spanje
(wellicht in aanwezigheid van indieners)

   CM– PE506.326
   FdR 930077

   sir

   sir

Mededinging - discriminatie

7. Verzoekschrift 1331/2010, ingediend door Fausto Benzone 
(Italiaanse nationaliteit), over premieverschillen bij 
autoverzekeringen
en
Verzoekschrift 1621/2010, ingediend door F.F. (Italiaanse 
nationaliteit), over de hoge kosten van autoverzekeringen

   CM–
   PE472.131/REV. II
   FdR 920490
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en
Verzoekschrift 1106/2011, ingediend door Pietro Avino 
(Italiaanse nationaliteit), namens "Onlus Orgoglio Meridionale", 
over verschillen tussen autoverzekeringspremies in diverse regio's 
in Italië
(in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschrift 0799/2011, ingediend door Giuseppe Sorrentino 
(Italiaanse nationaliteit), over tariefdiscriminatie bij 
autoverzekeringen van inwoners van Campanië
en
Verzoekschrift 1105/2011, ingediend door Marco Fiorentino 
(Italiaanse nationaliteit), over de invoering van 
gestandaardiseerde Europese verzekeringstarieven

   LT ISVAP

   CM–
   PE478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE486.013/REV. II
   FdR 920488

Milieu

8. Verzoekschrift 0627/2012, ingediend door Consuelo González 
Gordón (Spaanse nationaliteit), over het ontoereikende onderhoud 
van de Vizcayabrug, een monument dat is opgenomen in de 
werelderfgoedlijst van de Unesco
(in aanwezigheid van indiener)

   sir

Studiereis

9. Verslag over de studiereis naar Madrid, Spanje (21-22 maart 
2013)
– voorlopig mondeling verslag

* * *

van 17.30 tot 18.30 uur (achter gesloten deuren)

10. Coördinatorenvergadering

* * *

Donderdag 25 april

om 9.00 uur
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11. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de 
coördinatoren

Studiereis

12. Verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje (11-13 februari 
2013)
– behandeling studiereisverslag

   DT– PE508.307
   FdR 933660

Advies en verslag

13. Advies over de herziening van de milieueffectbeoordeling
(wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten) (ENVI) (COM(2012)628 final (26.10.2012) –
2012/0297(COD))
Rapporteur: CHOUNTIS (GUE)
(termijn AM: 07.05.2013 / behandeling AM: 27-28.05.2013 /  
stemming: 19.06.2013)
– behandeling ontwerpadvies

   PA– PE507.937
   FdR 930581

14. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften in 2012 (artikel 202, lid 8) (2013/2013(INI))
Rapporteur: MCMILLAN-SCOTT (ALDE)
(termijn AM: 13.05.2013 / behandeling AM: 19.06.2013 / 
stemming: 8-9.07.2013)
– behandeling ontwerpverslag

   PR– PE508.200
   FdR 932434

Milieu

15. Verzoekschrift 0944/2004, ingediend door Sheila Ellis (Britse 
nationaliteit), namens "Residents Against Toxic Site", gesteund 
door 7 medeondertekenaars, over vermeende niet-uitvoering door 
het Verenigd Koninkrijk van de EU-richtlijn over het storten van 
afval
(in aanwezigheid van indiener)

   CM–
   PE367.729/REV. VIII
   FdR 907426

16. Verzoekschrift 1152/2010, ingediend door Georgios Toussas 
(Griekse nationaliteit), namens de Griekse communistische partij 
"KKE", over activiteiten in de gemeente Ermioni in het 
noordoostelijk deel van de Peloponnesos die schadelijk zijn voor 
het milieu
(wellicht in aanwezigheid van indiener)

   CM–
   PE462.679/REV. III
   FdR 922994
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17. Verzoekschrift 0573/2011, ingediend door Konstantinos 
Papadigenopoulos (Griekse nationaliteit), gesteund door 2 220 
medeondertekenaars, over ernstige fouten en tekortkomingen in 
de milieueffectbeoordeling voor de voorgestelde afvalstortplaats 
in Mavro Vouno Grammatikou, en de bijbehorende inbreuk op de 
Europese milieuwetgeving
(in aanwezigheid van indieners)

   CM– PE478.550/REV
   FdR 903747

18. Verzoekschrift 0493/2012, ingediend door Andrea Rutigliano 
(Italiaanse nationaliteit), over het niet toepassen door de 
Republiek Cyprus van Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud 
van de vogelstand

   CM– PE500.693
   FdR 920531

19. 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 indieners)
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
en
Verzoekschrift 1163/2012, ingediend door Heinrich Sobol (Duitse 
nationaliteit), over de vogelmoord in Europa

   CM–
   PE364.842/REV. VI
   FdR 870871

   CM– PE508.084
   FdR 931900

Transport

20. Verzoekschrift 0836/2012, ingediend door Martin Cunniffe (Ierse 
nationaliteit), namens "West On Track", over het gebrek aan 
doorzichtigheid en eerlijkheid bij het vervoersbeleid in Ierland
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE506.278
   FdR 929973
   + bijlage
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Handicap

21. Follow-up van de mondelinge vraag (februari 2012) en resolutie
betreffende
Verzoekschrift 0924/2011, ingediend door Dan Pescod (Britse 
nationaliteit), namens de Europese Blinden Unie (EBU)/"Royal 
National Institute of Blind People" (RNIB), over de toegang van 
blinden tot boeken en ander drukwerk
(in aanwezigheid van indiener)
en
Verzoekschrift 0964/2011, ingediend door Michael Kalmar 
(Oostenrijkse nationaliteit), namens de Europese 
Dyslexievereniging, over toegang tot boeken voor blinden, 
dyslectici of mensen met een andere handicap
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE478.607
   FdR 887658

   LT Barnier
   OQ + RE

   CM– PE490.994
   FdR 903806

* * *

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 0327/2012, ingediend door Ulrich Neef (Duitse 
nationaliteit), over een uniforme bovenleidingspanning voor het 
spoor in Europa

   CM– PE506.257
   FdR 929930

23. Verzoekschrift 0358/2012, ingediend door Adolfo Lapi Campilio 
(Italiaanse nationaliteit), over bescherming van de menselijke 
waardigheid tegen reclame

   CM– PE506.259
   FdR 929933

24. Verzoekschrift 0416/2012, ingediend door Dusan Nakovic 
(vermoedelijk Duitse nationaliteit), namens Urednik Glasa 
Dijaspore, over de noodzaak om onopgeloste verdwijningen 
tijdens de oorlog in Kosovo te onderzoeken

   CM– PE506.261
   FdR 929935

25. Verzoekschrift 0534/2012, ingediend door Dãnuț Sivu 
(Roemeense nationaliteit), over vermeende schendingen van de 
consumentenrechten ten aanzien van zijn zaken met de Raiffeisen 
Bank in Roemenië

   CM– PE500.704
   FdR 920542

26. Verzoekschrift 0655/2012, ingediend door Thomas Jahne (Duitse 
nationaliteit) over ongelijke behandeling van werknemers in de 
EU

   CM– PE506.266
   FdR 929940
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27. Verzoekschrift 0667/2012, ingediend door Vincenzo delle 
Vergini (Italiaanse nationaliteit), over een besluit van het Italiaans 
octrooi- en merkenbureau

   CM– PE506.268
   FdR 929942

28. Verzoekschrift 0671/2012, ingediend door Philippe Lang 
(vermoedelijk Franse nationaliteit), over problemen met de 
sociale verzekering voor grensarbeiders

   CM– PE506.269
   FdR 929943

29. Verzoekschrift 0699/2012, ingediend door Jeanette Fila (Duitse 
nationaliteit), over niet-naleving van de wetgeving ter 
bescherming van werknemers die werken met gevaarlijke stoffen

   CM– PE506.270
   FdR 929944

30. Verzoekschrift 0754/2012, ingediend door Alexander Kunasek 
(Tsjechische nationaliteit), over "harmonisatie van de 
verzorgingsstaat in Europa"

   CM– PE506.272
   FdR 929946

31. Verzoekschrift 0767/2012, ingediend door Norbert Friedrichs 
(Duitse nationaliteit), namens Pro Asyl, gesteund door twee 
medeondertekenaars, over een wijziging van de asielrichtlijn
en
Verzoekschrift 1073/2012, ingediend door Rita Ißleib (Duitse 
nationaliteit), gesteund door vijf medeondertekenaars, over de 
situatie van vluchtelingen in Duitsland en Europa

   CM– PE506.273
   FdR 929947

32. Verzoekschrift 0779/2012, ingediend door Daniel Andrei Dedu 
(Roemeense nationaliteit), over gelijke behandeling van 
gebruikers van spelcomputers van Microsoft, Sony en Nintendo

   CM– PE506.274
   FdR 929948

33. Verzoekschrift 0839/2012, ingediend door Hannelore Thomas 
(Duitse nationaliteit), over de gevolgen van CO2-uitstoot door de 
luchtvaart

   CM– PE506.280
   FdR 929976

34. Verzoekschrift 0845/2012, ingediend door U.O. (Duitse 
nationaliteit), over de oprichting van een centrum voor 
vroegtijdige waarschuwing dat onderzoek doet naar 
perspublicaties waarin haat tussen volken wordt aangewakkerd

   CM– PE506.282
   FdR 929978

35. Verzoekschrift 0852/2012, ingediend door P.W. Kooiker 
(Nederlandse nationaliteit), over frauduleuze 
beleggingsverzekeringen en -hypotheken in Nederland

   CM– PE506.283
   FdR 929979

36. Verzoekschrift 0862/2012, ingediend door Otto Röver (Duitse 
nationaliteit), over uitspraken van rechtbanken en besluiten 
(inzake financiële instrumenten) genomen door het Beierse 
ministerie van Justitie en Consumentenbescherming

   CM– PE506.284
   FdR 929980

37. Verzoekschrift 0863/2012, ingediend door Heidrun Schröter 
(Duitse nationaliteit), namens "Dezentrale Abwasserentsorgung 
Gemeinde Trossin", over naleving van de EU-richtlijnen voor 

   CM– PE506.285
   FdR 929981
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afvalwater in de gemeente Trossin

38. Verzoekschrift 0908/2012, ingediend door Fernando Scaramozza 
(Italiaanse nationaliteit), over de schending van communautaire 
richtlijnen op het vlak van energie door de Italiaanse staat

   CM– PE506.290
   FdR 929986

39. Verzoekschrift 0934/2012, ingediend door J.D. (Ierse 
nationaliteit), over vermeend misbruik door computerfabrikant 
Apple op het gebied van browsers voor tablets

   CM– PE506.291
   FdR 929987

40. Verzoekschrift 0935/2012, ingediend door R.A. (Italiaanse 
nationaliteit), over wetgeving voor persoonlijke websites

   CM– PE506.292
   FdR 929988

41. Verzoekschrift 0951/2012, ingediend door Josef Müllejans 
(Duitse nationaliteit), over problemen met zijn pensioenuitkering 
en ziektekostenverzekering in Nederland

   CM– PE506.295
   FdR 929991

42. Verzoekschrift 0974/2012, ingediend door R.S. (Franse 
nationaliteit), over de niet-toepassing van de dienstenrichtlijn 
2006/123/EG in Frankrijk

   CM– PE506.301
   FdR 929998

43. Verzoekschrift 0977/2012, ingediend door Renato Tognini 
(Italiaanse nationaliteit), over de erkenning in Italië van de 
beroepskwalificatie "abogado" en de proeve van bekwaamheid ter 
zake

   CM– PE506.304
   FdR 930054

44. Verzoekschrift 0978/2012, ingediend door Fulvio Fiorentini 
(Italiaanse nationaliteit), over het gebruik van levend aas bij de 
jacht in Italië

   CM– PE506.305
   FdR 930055

45. Verzoekschrift 1027/2012, ingediend door M.T. (Bulgaarse 
nationaliteit), over de verschillen tussen de 
wegenverkeerswetgevingen in de Europese Unie

   CM– PE506.308
   FdR 930058

46. Verzoekschrift 1036/2012, ingediend door Lorenzo Croce 
(Italiaanse nationaliteit), namens "Associazione Italiana Difesa 
Animali ed Ambiente", over de bescherming van eekhoorns in 
Italië

   CM– PE506.310
   FdR 930060

47. Verzoekschrift 1126/2012, ingediend door Helmut Hillebrand 
(Duitse nationaliteit), over de erkenning van Duitse 
handelaarskentekenplaten in België

   CM– PE506.317
   FdR 930067

48. Verzoekschrift 1127/2012, ingediend door J. M. (Duitse 
nationaliteit), over de werking van de interne markt in de EU

   CM– PE506.318
   FdR 930068
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49. Verzoekschrift 1141/2012, ingediend door Yordan Hristov 
Marinov (Bulgaarse nationaliteit), over de omstandigheden in de 
"Atlant"-gevangenis in Bulgarije

   CM– PE506.319
   FdR 930069

50. Verzoekschrift 1161/2012, ingediend door Hans-Thomas Wacks 
(Oostenrijkse nationaliteit), over gegevens betreffende de 
herkomst van voedselproducten

   CM– PE506.321
   FdR 930071

51. Verzoekschrift 1174/2012, ingediend door Massimo Bello 
(Italiaanse nationaliteit), over bescherming van de gezondheid en 
elektromagnetische velden

   CM– PE506.322
   FdR 930073

52. Verzoekschrift 1181/2012, ingediend door T.C. (Bulgaarse 
nationaliteit), over voorstellen om de communicatie van de 
Commissie over woningkredietovereenkomsten te verbeteren

   CM– PE506.323
   FdR 930074

53. Verzoekschrift 1267/2012, ingediend door Herman Pichlhöfer 
(Oostenrijkse nationaliteit), over zebrapaden

   CM– PE506.327
   FdR 930078

o O o

54. Datum en plaats volgende vergadering
 27 mei 2013, 15.00 - 18.30 uur
 28 mei 2013, 9.00 - 12.30 uur


