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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_OJ(2013)223_1

ONTWERPAGENDA
Vergadering

Woensdag 19 juni 2013,   9.00 – 12.30 uur   en   15.00 – 18 30 uur

Brussel

Zaal PHS P4B001

9.00 – 10.30 uur (achter gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

* * *

om 10.30 uur

2. Aanneming van de ontwerpagenda (1) PE 513.308
FdR 939788

_________________________
(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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3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag

5. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de 
coördinatoren

*** Stemming ***

6. 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 def. (26-10-2012) –
2012/0297(COD)
Rapporteur:   CHOUNTIS  (GUE)
- goedkeuring ontwerpadvies

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

    AM– PE 510.694v2
    FdR 936912

*** Einde stemming ***

Studiereizen

7. Verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje (11-13.2.2013)
- behandeling van het ontwerp-werkdocument

   DT–

8. Verslag over de studiereis naar Madrid, Spanje (21-22 maart 
2013)
- behandeling van het ontwerp-werkdocument

   DT–
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om 15.00 uur

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

Milieu

9. Verzoekschrift 0210/2007, ingediend door Robert Pocock (Ierse 
nationaliteit), namens Voice of Irish Concern for the 
Environment, over verontrusting met betrekking tot de toevoeging 
van hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) aan het drinkwater in Ierland
(in aanwezigheid van een indiener)
alsmede
verzoekschrift 0211/2007, ingediend door Walter Graham (Britse 
nationaliteit), namens de Noord-Ierse Raad tegen fluoridering, 
over de bezorgdheid over de toevoeging van hexafluorkiezelzuur 
(H2SiF6) aan het drinkwater in het Verenigd Koninkrijk 

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Verzoekschrift 1337/2008, ingediend door Nayden Chakarov 
(Bulgaarse nationaliteit), gesteund door 12 medeondertekenaars, 
over de energiecentrale Maritza-Iztok en de verontreiniging van 
het gebied rond de Bulgaarse stad Stara Zagora 
alsmede
Verzoekschrift 1865/2009, ingediend door I.P. (Bulgaarse 
nationaliteit) over de luchtverontreiniging in de stad Stara Zagora 
in Midden-Bulgarije
alsmede
Verzoekschrift 0257/2011, ingediend door Tsveta Hristova 
(Bulgaarse nationaliteit), namens het burgerinitiatief "Schone 
lucht boven Stara Zagora", gesteund door circa 30 000 
medeondertekenaars, over de luchtverontreiniging in de stad Stara 
Zagora in Midden-Bulgarije 
(in aanwezigheid van een indiener)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673

11. Verzoekschrift 0958/2012, ingediend door Pierre Lacroix (Franse 
nationaliteit), namens de Fédération des Deux-Sèvres pour la 
Pêche, ondersteund door 217 handtekeningen, over de 
milieusituatie van de wateren in het departement Deux-Sèvres 

   CM– PE 504.295
   FdR 925913
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Mededinging - discriminatie

12. Verzoekschrift 1331/2010, ingediend door Fausto Benzone 
(Italiaanse nationaliteit), over premieverschillen bij 
autoverzekeringen
alsmede
Verzoekschrift 1621/2010, ingediend door F. F (Italiaanse 
nationaliteit), over de hoge kosten van autoverzekeringen
alsmede
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 een indiener)
alsmede
Verzoekschrift 799/2011, ingediend door Giuseppe Sorrentino 
(Italiaanse nationaliteit), over tariefdiscriminatie bij 
autoverzekeringen van inwoners van Campanië 
alsmede
Verzoekschrift 1105/2011 ingediend door Marco Fiorentino 
(Italiaanse nationaliteit), over de invoering van 
gestandaardiseerde Europese verzekeringstarieven

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Verslag en advies

13. Advies inzake de toepassing van het EU-recht
Rapporteur:   HELMER
- behandeling ontwerpadvies

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese ombudsman 
(2012) -  (INI) 2013/2051
Rapporteur:   SALAVRAKOS
(behandeling: 19.06.13 / termijn AM: 24.06.201  / 
behandeling AM en stemming: 8-9.07.2013)
- behandeling ontwerpverslag

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

Studiereis

15. Verslag van werkbezoek aan Polen (29 - 31.05.2013)
- eerste resultaten - mondeling verslag
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* * *
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

16. Verzoekschrift 1378/2009, ingediend door Jamie Andrew Ewing 
(Britse nationaliteit), namens "Finca Moyano", betreffende de 
aanleg van een hoogspanningsleiding in de Gaucín-vallei, Málaga 

   CM–
   PE 456.735/REV. II
   FdR 929922
+ e-mail + LT Andalusië

17. Verzoekschrift 1636/2009, ingediend door Robert Mark Stewart 
(Britse nationaliteit), namens Airbus Operation Ltd, over de 
impact van Richtlijn 2003/41/EG op de werknemers van 
Airbus/EADS 

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Verzoekschrift 906/2010, ingediend door Stanislaw Matuszewski 
(Poolse nationaliteit), namens de "Izba Gospodarcza Producentów 
i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych" (Chamber of Commerce 
of Producers and Operators of Amusement Equipment), over de 
nieuwe Poolse wet op de kansspelen en de onverenigbaarheid 
daarvan met de op dit terrein geldende rechtsinstrumenten en 
beginselen van de EU 

   CM–
   PE 458.730/REV. II
   FdR 931864

19. Verzoekschrift 1395/2010, ingediend door Krzysztof Szremski 
(Poolse nationaliteit), over zijn problemen met de Poolse en 
Spaanse socialezekerheidsstelsels in verband met het aanvragen 
van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid 

   CM– PE 467.111/REV
   FdR 929925

20. Verzoekschrift 0128/2011, ingediend door Klaus Zeitler (Duitse 
nationaliteit), over een grensoverschrijdend probleem tussen 
Duitsland en Frankrijk inzake de registratie van een 
aanhangwagen

   CM– PE 508.080
   FdR 931884

21. Verzoekschrift 0477/2011, ingediend door Margret Tryggvadottir 
(IJslandse nationaliteit), namens Hagsmunasamtök Heimilanna 
(Vereniging van Eigenaren), gesteund door 19 
medeondertekenaars, over het verzuim van de IJslandse 
autoriteiten om Richtlijn 93/13/EG (oneerlijke bedingen) met 
betrekking tot bankkredieten ten uitvoer te leggen 

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   Advies ECON
   Advies JURI

22. Verzoekschrift 0950/2011 ingediend door Jacek Antonowicz 
(Poolse nationaliteit), over de vermeende discriminatie van 
gehandicapten in de Poolse stad Katowice 

   CM– PE 487.858/REV
   FdR 931986

23. Verzoekschrift 0386/2012, ingediend door Viorel Staicu 
(Roemeense nationaliteit), over wetgeving inzake de wachttijd 
voor het ontvangen van een werkloosheidsuitkering op Cyprus 

   CM– PE 504.246
   FdR 925836



PE513.308v01-00 6/6 OJ\939788NL.doc

NL

24. Verzoekschrift nr. 0468/2012, ingediend door Roman Dudaryk 
(Poolse nationaliteit), over de vermeende schending door de 
Poolse autoriteiten van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad 
inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning 
op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het 
oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie

   CM– PE 500.721
   FdR 920600

25. Verzoekschrift 0714/2012, ingediend door I.L. (Cypriotische 
nationaliteit), over inbreuken die de Cypriotische regering zou 
hebben gepleegd op de eigendomsrechten van de burgers

   CM– PE 506.271
   FdR 929945

26. Verzoekschrift 0925/2012, ingediend door Helena Iwaniuk 
(Poolse nationaliteit), over verontreiniging van haar eigendom 
door rioolwater en het niet ten uitvoer leggen van een hiermee 
samenhangende gerechtelijke uitspraak door de lokale autoriteiten 

   CM– PE 508.118
   FdR 932002

27. Verzoekschrift 0952/2012, ingediend door L. C. (Poolse 
nationaliteit), gesteund door ongeveer 450 medeondertekenaars, 
over een verzoek tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1099/2009 van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het 
doden, met het oog op intrekking van de bepalingen betreffende 
het overwegen van religieuze slachting 

   CM– PE 506.296
   FdR 929992

o O o

28. Datum en plaats volgende vergadering
   8  juli  2013,  15.00 – 18.30 uur
   9  juli  2013,  9.00 – 12.30 uur


