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Brussel

Zaal PHS P4B001

1. Aanneming van de ontwerpagenda (1) PE 514.799
FdR 942049

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 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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Studiereis

4. Verslag van werkbezoek aan Polen (29 - 31.05.2013)
- behandeling van het ontwerp-werkdocument

   DT–

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

5. Verzoekschrift 1180/2012, ingediend door M.L.G. (Italiaanse 
nationaliteit), namens de vereniging "Rifiutarsi", over de toestand 
van het milieu in het gebied Ageo Nolano in Campanië, Italië 
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 508.154
   FdR 932042

6. Verzoekschrift 1211/2012, ingediend door Angelo Spinillo 
(Italiaanse nationaliteit), gesteund door 36 medeondertekenaars, 
over giftige dampen die vrijkomen bij de verbranding van afval in 
de provincies Napoli en Caserta
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 508.157
   FdR 932045

   FFV Report

7. Verzoekschrift 1223/2011, ingediend door Fabiano Filippin 
(Italiaanse nationaliteit), gesteund door vier medeondertekenaars, 
over de abnormale aanwezigheid van dioxine in scharreldieren in 
Friulië (Italië)
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 492.733
   FdR 907479

Sociale zaken

8. Verzoekschrift 74/2010, ingediend door Jean Pirotte (Belgische 
nationaliteit), namens FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle 
des services publics), over vermeende schendingen van de 
Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de 
organisatie van de arbeidstĳd door België.
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 464.843
   FdR 866776

  + Lt petitioner

* * *

17:30:00 – 18.30 uur (achter gesloten deuren)

9. Coördinatorenvergadering
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* * *

om 9:00:00

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

*** Stemming ***

11. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese ombudsman 
(2012) -  (INI) 2013/2051
Rapporteur:   SALAVRAKOS
- behandeling van amendementen
- goedkeuring ontwerpverslag

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

    AM– PE 514.693
    FdR 941122

*** Einde stemming ***

Studiereis

12. Verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje (11-13.2.2013)
- goedkeuring van het verslag van dit bezoek

   DT–

Milieu

13. Verzoekschrift 938/2012, ingediend door Matilde Font Ten 
(Spaanse nationaliteit), namens Coordinadora 
Antitransvasaments, over het voorgestelde concept voor het 
hydrologisch plan voor het stroomgebied van de rivier de Ebro, 
waarmee een aantal milieurichtlijnen zou worden overtreden
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 506.293
   FdR 929989

14. Verzoekschrift 834/2012, ingediend door Miguel Ángel Sánchez 
Pérez (Spaanse nationaliteit), namens Plataforma en Defensa de 
los ríos Tajo y Alberche, over het voor het milieu schadelijke 
stroomgebiedbeheer van de rivier de Tajo
(in aanwezigheid van indiener)

   CM– PE 506.277
   FdR 929954

Studiereizen

15. Verslag over de studiereis naar Madrid, Spanje (21-22 maart 
2013)
- goedkeuring van het verslag van dit bezoek

   DT–
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16. Report on the Fact-finding visit to Danemark  (20-21.06.2013)
- eerste resultaten - mondeling verslag

Verslagen en adviezen

17. Advies over de plaats van de zetels van de instellingen van de 
E u r o p e s e  Unie  
(AFCO)  2012/2308(INI)
Rapporteur:   CHICHESTER (ECR)
(stemming: 16-17.09.2013)
- behandeling van amendementen
(wellicht in aanwezigheid van de indiener van verzoekschrift 
630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

    AM– PE 513.022
    FdR 937505

18. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften in 2012 (artikel 202, lid 8) (2013/2013(INI))
Rapporteur:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(termijn AM: 11.07.2013  om  17.00 uur / )
- behandeling statistische bijlage

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

   DV

* * *

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 1065/2010, ingediend door Dominik Kohlhagen 
(Duitse nationaliteit), over schending door de Belgische 
autoriteiten van de bepalingen in Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden 

   CM–
   PE 480.714/REV. II
   FdR 938819

20. Verzoekschrift 81/2011, ingediend door M. M. (Bulgaarse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van 
nationaliteit 

   CM– PE 476.018/REV
   FdR 938827

21. Verzoekschrift 672/2011, ingediend door Wolfgang J. 
Beckermann (Duitse nationaliteit), over niet-erkenning van zijn 
beroepskwalificaties in Oostenrijk 

   CM–
   PE 483.573/REV. II
   FdR 938828
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22. Verzoekschrift 883/2011, ingediend door Motoristas da Patinter 
(Portugese nationaliteit), (namens "Motoristas da Patinter"), over 
vermeende onregelmatigheden begaan tegen chauffeurs van 
vrachtvoertuigen door de respectieve werkgeversorganisaties

   CM– PE 513.184
   FdR 939000

23. Verzoekschrift 1267/2011, ingediend door Patric Lausch 
(Hongaarse nationaliteit), over de nieuwe Hongaarse wetgeving 
die dakloze onderdanen straft

   CM– PE 513.186
   FdR 939002

24. Verzoekschrift 488/2012, ingediend door Pär-Anders Aronsson 
(Zweedse nationaliteit), over het opleggen van sancties aan Israël 
voor de vestiging van illegale nederzettingen in de bezette 
Palestijnse gebieden

   CM– PE 513.189
   FdR 939005

25. Verzoekschrift 602/2012, ingediend door Guido Gatti (Italiaanse 
nationaliteit), over de erkenning van huwelijken tussen mensen 
van hetzelfde geslacht, zelfs indien deze geen burger zijn van het 
land waar het huwelijk wordt voltrokken

   CM– PE 513.192
   FdR 939008

26. Verzoekschrift 605/2012, ingediend door Mariella Cappai 
(Italiaanse), met een verzoek om wetgeving ter verplichting van 
de installatie van software die het gezichtsvermogen beschermt op 
computers

   CM– PE 513.193
   FdR 939009

27. Verzoekschrift 607/2012, ingediend door W. S. (Italiaanse 
nationaliteit), over verkeersveiligheid 

   CM– PE 513.194
   FdR 939010

28. Verzoekschrift 610/2012, ingediend door Cristina Di Marco 
(Italiaanse nationaliteit), over steun op het vlak van tewerkstelling 
voor ouders met kinderen die gedurende lange perioden in het 
ziekenhuis verblijven 

   CM– PE 513.195
   FdR 939011

29. Verzoekschrift 622/2012, ingediend door Roger La Richarderie 
(Franse nationaliteit), waarin deze oproept tot de opschorting van 
administratieve uitspraken van het Duitse Agentschap voor het 
welzijn van kinderen en jongeren (Jugendamt) in 
familierechtzaken 

   CM– PE 513.196
   FdR 939012

30. Verzoekschrift 660/2012, ingediend door Emanuela Consortini 
(Italiaanse nationaliteit), over de scheiding van eigendom in Italië 
tussen een Italiaans en een Deens burger 

   CM– PE 513.198
   FdR 939014

31. Verzoekschrift 813/2012, ingediend door Sohail Kahn (Britse 
nationaliteit), over een verbod op het toepassen van symbiotische 
technologieën op mensen 

   CM– PE 513.199
   FdR 939015
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32. Verzoekschrift 831/2012, ingediend door Gianluca Sciacchitano 
(Italiaanse nationaliteit), over het waterbeheer in de provincie 
Trapani (Sicilië)

   CM– PE 513.202
   FdR 939027

33. Verzoekschrift 896/2012, ingediend door Reine Dulac (Franse 
nationaliteit), over de vluchtelingensituatie in Patras

   CM– PE 513.204
   FdR 939029

34. Verzoekschrift 928/2012, ingediend door Silvia Beltrán 
Palladarés (Spaanse nationaliteit), namens "Plataforma Europea 
de los Consumidores y del Medio Ambiente", over de gevaren 
van bestrijdingsmiddelen voor de menselijke gezondheid

   CM– PE 513.205
   FdR 939030

35. Verzoekschrift 0975/2012, ingediend door S. S. (Duitse 
nationaliteit), over een EU-verbod op schepen die varen op zware 
stookolie

   CM– PE 513.207
   FdR 939032

36. Verzoekschrift 1026/2012, ingediend door Christopher Gilchrist 
(Britse nationaliteit), over vrijgave van informatie en codes van 
computerspellen bij stopzetting van dienstverlening door de 
serverbeheerder

   CM– PE 513.208
   FdR 939033

37. Verzoekschrift 1061/2012, ingediend door Massimo Vitti 
(Italiaanse nationaliteit), namens Amnesty International, gesteund 
door 8124 medeondertekenaars, over het feit dat geen onderzoek 
wordt verricht naar de onder leiding van de Verenigde Staten in 
Europa uitgevoerde uitleverings- en detentieprogramma´s

   CM– PE 513.210
   FdR 939035

38. Verzoekschrift 1076/2012, ingediend door Norbert Grass (Duitse 
nationaliteit), gesteund door twee medeondertekenaars, over de 
vervuiling van de rivier de Girona in Els Poblets (Valencia) als 
gevolg van ongezuiverd rioolwater

   CM– PE 513.212
   FdR 939037

39. Verzoekschrift 1086/2012, ingediend door C.G. (Duitse 
nationaliteit), over de verplichting voor buitenlandse 
automobilisten om een blaastest bij zich te hebben als ze in 
Frankrijk rijden

   CM– PE 513.213
   FdR 939038

40. Verzoekschrift 1159/2012, ingediend door H. J. H. (Duitse 
nationaliteit), over minimumruimte tussen vliegtuigstoelen

   CM– PE 513.216
   FdR 939041

41. Verzoekschrift 1245/2012, ingediend door Ramona Isabela 
Stancu (Roemeense nationaliteit), over vermeende 
onregelmatigheden in verband met een door de Europese Unie 
medegefinancierd project

   CM– PE 513.222
   FdR 939047
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42. Verzoekschrift 1283/2012, ingediend door Anne Alexandra 
Eckman (Deense nationaliteit), over de vermeende intimidatie en 
marteling van een transseksueel

   CM– PE 513.224
   FdR 939049

43. Verzoekschrift 1285/2012, ingediend door J. Afink (Nederlandse 
nationaliteit), over de omzetting van vliegvergunningen in Europa

   CM– PE 513.225
   FdR 939050

44. Verzoekschrift 1294/2012, ingediend door Daniela Brescan 
(Duitse nationaliteit) over steun voor de bosbouwsector

   CM– PE 513.226
   FdR 939055

45. Verzoekschrift 1300/2012, ingediend door Marco Bava (Italiaanse
nationaliteit) over het strafbaar stellen van marteling in de 
Europese Unie

   CM– PE 513.227
   FdR 939057

46. Verzoekschrift 1307/2012, ingediend door E.V. (Franse 
nationaliteit), over haar Duitse pensioen dat dubbel belast wordt

   CM– PE 513.228
   FdR 939058

o O o

47. Datum en plaats volgende vergadering
   16  September  2013,  15.00 – 18.30
   17  September  2013,  9.00 – 12.30


