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NOTULEN
Vergadering van 25 november 2013, 15.00 - 18.30 uur

en 26 november 2013, 09.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 25 november 2013 om 15.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ PE523.156v01-00

Tatjana Ždanoka en Angelika Werthmann delen met betrekking tot punt 16 van de 
ontwerpagenda mee dat zij zich niet kunnen vinden in de tekst van de voorzitter over 
het werkbezoek aan Galicië en verzoeken punt 16 van de agenda te schrappen. Er wordt 
besloten de behandeling van dit punt uit te stellen. Peter Jahr geeft aan dat zijn fractie 
tegen uitstel van het agendapunt is.

De agenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring notulen van de vergaderingen van 17 oktober 2013

Angelika Werthmann verzoekt de schriftelijke verklaring van Margaret Auken over het 
werkbezoek naar Denemarken (in bijlage bij de notulen) te schrappen. De voorzitter 
neemt kennis van dit verzoek, waarna besloten wordt de verklaring te schrappen

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter kondigt aan dat mevrouw Emily O'Reilly, de nieuwe Europese 
ombudsman, dinsdag de vergadering van de commissie zal bijwonen om haar eerste 
speciaal verslag te presenteren. Tevens zal bij deze vergadering een delegatie van leden 
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en personeel van de Commissie verzoekschriften van het Ierse parlement aanwezig zijn 
om de Commissie verzoekschriften aan het werk te zien.

De voorzitter deelt mee dat voor de volgende verzoekschriften de indieners dan wel hun 
vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. Op maandag 25 november:

- verzoekschrift 0689/1998 over de situatie van docenten vreemde talen in Italië: de 
heren Petrie en Innes;

- verzoekschrift 1954/2012 over beroepskwalificaties in Hongarije: mevrouw Bea 
Judit Bodrogi (namens indiener);

- verzoekschrift 1380/2011 over een advies van de Commissie met betrekking tot het 
ontwikkelingsplan voor de stad Györ in Hongarije: de heer Ferenc Tibor Zsák;

- verzoekschrift 1342/2011 over de schendingen van de kaderrichtlijn water, de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn en het Verdrag van Aarhus: mevrouw Noelia 
Jurado Ortega (namens indiener);

- behandeling van een werkdocument over een onderzoeksmissie naar Griekenland: de 
heren Gkikas en Papadopoulos;

- verzoekschrift 0847/2011over bezuinigingen op de Europese openbare dienst: de 
heer Mohammad Reza Fardoom.

Op dinsdag 26 november:

- verzoekschrift 1441/2012 over een vuilstortplaats in Bois du Roi (Frankrijk): de heer 
Jean-Claude Bocquillon (namens indiener);

- verzoekschrift 1194/2013 over de aanwijzing van een afvalverwerkingsterrein voor 
Rome (Falcognana) ter vervanging van Malagrotta: de heer Andrea Panetto (namens 
indiener);

- verzoekschrift 1574/2013 over hetzelfde onderwerp: de heer Pasquale Calzetta;
- verzoekschrift 1713/2013 over hetzelfde onderwerp: Alfredo Pallone EP-lid;
- verzoekschrift 1856/2013 over hetzelfde onderwerp: mevrouw Laura Pasetti;
- verzoekschrift 0051/2913 over gasprojecten in Huelva (Spanje): de heer Pedro 

Jimenez San José en de heer Francisco Velasco Heredero (namens Gas Natural);
- verzoekschrift 0085/2013 over gaswinning zonder een bewijs voor geïntegreerde 

preventie en bestrijding van verontreiniging: de heer David Hammerstein (namens 
indiener).

De voorzitter deelt de leden mee dat de bijlage bij de voorzittersbrief en de lijst van 
aanvechtbare verzoeken zijn rondgedeeld en dat er geen bezwaren zijn ingediend, zodat 
deze documenten als bijlage bij de notulen zullen worden gevoegd.

De voorzitter deelt de leden voorts mee dat Rolandas Paksas, rapporteur voor advies van 
PETI voor het jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht, niet 
aanwezig kan zijn en wordt vervangen door Juozas Imbrasas.

4. Rondvraag

Carlos José Iturgaiz Angulo (ondervoorzitter) stelt voor om later in de middag, tijdens 
de vergadering van coördinatoren, de procedure inzake het werkdocument m.b.t. Galicië 
te bespreken.
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*** Stemming ***

5. Advies over het 29ste jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-
recht

Goedgekeurde amendementen: 1, 2, 3, mond. am. (§ 1 bis (nieuw)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, Comp. am 1, 17, 21, 26, 31, 32, mond am. (§9 ter (nieuw)), 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 41, 42, 43 en 44.
Verworpen amendementen: 5, 9, 22 (deel 1), 30, 40, 45 en 46.
Vervallen amendementen: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (deel 2), 28 en 29
Ingetrokken amendementen: -
Eindstemming:  14 stemmen voor, 1 tegen, 0 onthoudingen

*** Einde stemming ***

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

6. Verzoekschrift 0749/2012, ingediend door M. B. (Britse nationaliteit), over de 
verlenging van het experiment met de röntgen-lichaamsscanner op de luchthaven 
van Manchester
en
verzoekschrift 1636/2012, ingediend door M. B. (Britse nationaliteit), over 
lichaamsscanners op de luchthavens in het Verenigd Koninkrijk

Sprekers: de voorzitter, Kai Tulllius (Europese Commissie) en Victor Boştinaru
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten naar aanleiding van de 
mededeling van de Commissie dat de luchthaven van Manchester onlangs alle oude 
röntgen-lichaamsscanners heeft vervangen door moderne apparatuur die gebruikt maakt 
van millimetergolven, en is afgestapt van het beleid om personen die weigeren een scan 
te ondergaan, hun vlucht te weigeren. Personen die een bodyscan weigeren, hebben 
voortaan de mogelijkheid om voor een alternatieve veiligheidscontrole te kiezen.

7. Verzoekschrift 0689/1998 van David Petrie (Britse nationaliteit), namens de 
'Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia', over de situatie van leraren in 
vreemde talen in Italië
en
de verzoekschriften 0508 en 0509/2007, ingediend door Simon Lander en Cheryl 
Wolley (Britse nationaliteit), over over discriminatie van lectoren vreemde talen 
aan de Universiteit van Cagliari en andere Italiaanse universiteiten

Sprekers: de voorzitter, David Petrie (indiener), Francisco Perez Flores (Europese 
Commissie), Margrete Auken, Victor Boştinaru en Jaroslav Paška
Besluit: de verzoekschriften blijven in behandeling in afwachting van nadere informatie 
van de Europese Commissie.
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8. Verzoekschrift 1954/2012, ingediend door Fazakas Palma (Hongaarse 
nationaliteit), gesteund door twee medeondertekenaars, namens de Birth House 
Association, over vermeende inbreuk door Hongarije op de richtlijn betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties

Sprekers: de voorzitter, Bea Judit Bodrogi (als vertegenwoordiger van de indiener), 
Konstantionos Tomaras (Europese Commissie), Kinga Göncz, Margrete Auken en 
Victor Boştinaru
Besluit: het verzoekschrift blijft in behandeling in afwachting van nadere informatie van 
de Europese Commissie en indiener.

9. Verzoekschrift 1380/2011, ingediend door Ferenc Tibor Zsák (Hongaarse 
nationaliteit), namens de Society of Conservationists of Eastern Hungary, over 
advies C (2011) 351 van de Europese Commissie inzake bescherming van fauna en 
flora in verband met de wijziging van het ontwikkelingsplan voor de stad Györ in 
Hongarije

Sprekers: de voorzitter, Ferenc Tibor Zsák (indiener), Przemyslaw Oginski (Europese 
Commissie), Margrete Auken en Jaroslav Paška
Besluit: het verzoekschrift blijft in behandeling in afwachting van nadere informatie van 
de Europese Commissie. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid verzoeken een advies op te stellen.

10. Verzoekschrift 1342/2011 ingediend door Rosmarie Hennecke-Gramatzki (Duitse 
nationaliteit), uit naam van Black Stork Ornithological Collective (Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra), over de schendingen van de kaderrichtlijn water, de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn en het Verdrag van Aarhus in San Bernabé, 
Algeciras (Cádiz)

Sprekers: de voorzitter, Noelia Jurado Ortega (namens indiener), José Maria Ramos 
Florido (Europese Commissie), Iñaki Irazabalbeitia Fernández en Victor Boştinaru
Besluit: het verzoekschrift blijft in behandeling in afwachting van nadere informatie van 
de Europese Commissie. Er wordt een brief naar de Spaanse permanente 
vertegenwoordiger gestuurd.

De vergadering wordt om 16.53 uur voortgezet onder voorzitterschap van Carlos José Iturgaiz 
Angulo, ondervoorzitter.

11. Verslag over de studiereis naar Griekenland (17-20 september 2013)

Sprekers: Carlos José Iturgaiz Angulo (delegatieleider), Marino Baldini, Nikolaos 
Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos (indiener) en 
Kyriakos Gkikas (indiener). De delegatieleden zullen bijeenkomen om voorstellen voor 
aanbevelingen te bespreken en het verslag af te ronden.

12. Verzoekschrift 0847/2011, ingediend door Mohammad Reza Fardoom (Britse 
nationaliteit), namens Solidarity, Independence and Democracy (SID), over 
bezuinigingen op de Europese openbare dienst
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Sprekers: de voorzitter en Mohammad Reza Fardoom (indiener)
Besluit: het verzoekschrift blijft in behandeling. De Begrotingscommissie wordt om 
advies gevraagd.

De vergadering wordt om 17.58 uur voortgezet onder voorzitterschap van Ermina Mazzoni, 
voorzitter. Om 18.04 uur wordt de vergadering geschorst.

13. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * * 

Dinsdag, 26 november 2013, 9.00 uur

De vergadering wordt om 9.10 uur voortgezet onder voorzitterschap van Ermina Mazzoni, 
voorzitter.

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

Uitvoering van de werkmethoden van de Commissie PETI

De coördinatoren nemen kennis van een interimverslag van het secretariaat over de uitvoering 
van de werkmethoden, overeenkomstig de besluiten van de coördinatoren van juni en oktober 
2013, over de geboekte vooruitgang en de mate waarin achterstanden zijn weggewerkt. Er 
wordt vastgesteld dat periodieke controles nodig zijn om de doeltreffendheid van de methoden 
te verifiëren.

Presentatie van het toekomstige webportaal verzoekschriften

De coördinatoren nemen kennis van een samenvatting over de ontwikkeling van het nieuwe 
webportaal verzoekschriften. Zij spreken hun waardering uit voor de wijze waarop aan dit 
portaal wordt gewerkt en voor de tot nu toe bereikte resultaten. Zij hechten voorts hun 
goedkeuring aan de ontwerp-filtervragenlijst en besluiten dat de periode tot eind januari 2014 
benut zal worden als proefperiode, om de leden en medewerkers de gelegenheid te bieden de 
nieuwe site te testen en uit te proberen en zo nodig verbeteringen voor te stellen. Margrete 
Auken benadrukt dat het webportaal moet overeenstemmen met de bepalingen van het 
Reglement, en dat het bijvoorbeeld voor andere burgers dan de eerste indiener mogelijk moet 
zijn om hun handtekening te plaatsen als zij een bepaald verzoekschrift willen ondersteunen, 
overeenkomstig artikel 202.

Speciaal verslag van de Europese ombudsman over een klacht inzake Frontex

De coördinatoren besluiten om een verzoek in te dienen om toestemming voor het opstellen 
van een verslag door de commissie over het speciaal verslag van de Europese ombudsman, 
overeenkomstig artikel 205, lid 2, van het Reglement. De S&D-fractie is aan de beurt om een 
rapporteur voor dit verslag aan te wijzen. Goedkeuring van dit verslag zou in maart moeten 
plaatsvinden, en presentatie en stemming in de plenaire vergadering in april.

Besluiten inzake spoedprocedures
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De coördinatoren nemen via afzonderlijke stemming de volgende besluiten over de voorstellen 
voor spoedprocedures:

- Verzoekschriften 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 
2056/2013 en 2091/2013 : unaniem goedgekeurd;

- Verzoekschrift 2259/2013, met meer dan 55.000 ondertekenaars, over de toepassing met 
terugwerkende kracht van de Italiaanse wet 190/2012 over niet-verkiesbaarheid en het verbod 
om zich kandidaat te stellen na een veroordeling: afgewezen in afwachting van de vertaling op 
grond waarvan het mogelijk wordt zich een beter en vollediger beeld van deze kwestie te 
vormen;

- Verzoekschrift 1753/2013 met betrekking tot het aanhoudende probleem van controles aan de 
grens Spanje/Gibraltar: afgewezen omdat spoedeisendheid niet is aangetoond;

- Verzoekschrift 1845/2013 met een voorstel tot invoering van een Europese 
aansprakelijkheidsverzekering voor kernreactors (14658 ondertekenaars): afgewezen aangezien 
spoedeisendheid niet is aangetoond;

- Verzoekschrift 1784/2013 over de uitlevering van M. Gilberti: goedgekeurd bij meerderheid.

Ontwerpagenda's

De coördinatoren hebben de ontwerpagenda voor de vergadering van 5 december schriftelijk 
reeds goedgekeurd. Hun wordt meegedeeld dat de ontwerpagenda voor de vergadering van 16 
december verspreid zal worden en dat de leden wijzigingen kunnen voorstellen.

Verzoeken om wijziging van aanbevelingen

De coördinatoren willigen alle verzoeken om wijziging van de aanbevelingen in, behalve het 
verzoek tot wijziging van de aanbeveling inzake verzoekschrift 0324/2013. Deze aanbeveling 
blijft op verzoek van Victor Boştinaru ongewijzigd, hetgeen inhoudt dat het verzoekschrift niet-
ontvankelijk is, overeenkomstig de aanbeveling van het secretariaat.

Punten ter informatie

De coördinatoren nemen kennis van:

- een ontwerpbrief, gericht aan de Permanente Vertegenwoordiging van Litouwen, inzake 
verzoekschrift 0358/2011;

- een brief die op 24 oktober 2013 verstuurd is naar de Conferentie van commissievoorzitters 
en waarin nogmaals verzocht wordt om toestemming voor het opstellen van twee INI-
verslagen over het Europees burgerinitiatief en over bij het Europees Hof van Justitie 
aanhangige zaken – zoals bedoeld in het besluit van de coördinatoren van 17 oktober 2013;

- een ontwerpbrief, gericht aan het voorzitterschap van de Raad en de Commissie, over het 
belang van snelle ratificatie van het Verdrag van Marrakesh betreffende leesmateriaal voor 
blinden – zoals bedoeld in het besluit van de coördinatoren van 17 oktober 2013.

De coördinatoren nemen kennis van de volgende tijdschema's:

Verslag over het EU-burgerschap 2013 (op basis van COM(2013) 269 final)
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Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Presentatie van het ontwerpverslag in het Engels: dinsdag 26 november
Termijn voor de indiening van amendementen: 16 december 2013
Presentatie van amendementen: 20-21 januari
Vergadering schaduwrapporteurs: eind januari
Stemming in PETI: 10-11 februari 2014
Geplande plenaire vergadering: februari II

PETI Jaarverslag 2013
Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

Eerste gedachtewisseling over het werkdocument:  donderdag 5 december
Presentatie van het ontwerpverslag:  20-21 januari 2014
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 januari 2014
Presentatie van amendementen & stemming in PETI: 10-11 februari 2014
Geplande plenaire vergadering: 27 februari 2014

Peter Jahr deelt de coördinatoren mee dat Lena Kolarska-Bobińska uit Polen, die was 
aangewezen als PPE-rapporteur voor het jaarverslag van PETI, afscheid heeft genomen van het
Parlement om haar land te dienen als minister van Wetenschap en Hoger Onderwijs en dat 
Jarosław Leszek Wałęsa haar als rapporteur van het jaarverslag zal opvolgen.  

De coördinatoren nemen voorts kennis van:

- een nota waarin verslag wordt uitgebracht over het "Werkforum 2013 voor de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van de rechten van personen met een handicap van de 
Verenigde Naties in de EU";

- een brief van het Europees Gehandicaptenforum met een voorstel een taskforce in het leven 
te roepen onder leiding van de Commissie verzoekschriften en een brief van Klaus-Heiner 
Lehne aan alle commissievoorzitters met een verzoek om blijken van interesse, waarop de 
voorzitter bevestigend zal reageren.

Rondvraag

De coördinatoren nemen kennis van het uitstel van behandeling van het werkdocument over het 
werkbezoek aan Galicië, waartoe bij meerderheid werd besloten. Besloten wordt het document 
tijdens een door het Bureau gecoördineerde vergadering te behandelen om op die manier te 
proberen tussen de delegatieleden overeenstemming te bereiken over de uiteindelijke tekst. De 
coördinatoren bekrachtigen het tijdschema en de termijnen voor het indienen van 
amendementen en goedkeuring van het werkdocument:

Termijn voor de indiening van amendementen: 27 november 2013
Behandeling amendementen: 5 december 2013 (nog geen vertalingen beschikbaar)  
Stemming: 16 december 2013

15. Verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw toekomst 
COM(2013) 269 definitief
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Sprekers: de voorzitter, Nikolaos Salavrakos (rapporteur), Tatjana Ždanoka, Heinz K.
Becker, Nikolaos Chountis en Victor Boştinaru

Termijn voor de indiening van amendementen: 16 december 2013
Behandeling amendementen: 20-21 januari 2014
Goedkeuring in de commissie: 10-11 februari 2014

16. Verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje

Dit punt wordt uitgesteld.

17. Verzoekschrift 1441/2012, ingediend door Didier Malé (Franse nationaliteit), over 
een vuilstortplaats in Bois du Roi (Frankrijk)

Sprekers: de voorzitter, Jean-Claude Bocquillon (namens indiener), Bartosz Zambrycki 
(Europese Commissie), Carlos José Iturgaiz Angulo (namens Phillippe Boulland) en 
Peter Jahr
Besluit: het verzoekschrift blijft in behandeling in afwachting van aanvullende 
informatie van de Europese Commissie.

18. Verzoekschrift 1194/2013, ingediend door Lidia Panetto (Italiaanse nationaliteit) 
over de het aanwijzen van een afvalverwerkingsterrein voor Rome (locatie 
Falcognana) ter vervanging van Malagrotta
en
verzoekschrift 1574/2013, ingediend door Pasquale Calzetta (Italiaanse 
nationaliteit) over afvalverwerking in Falcognana
en
verzoekschrift 1713/2013, ingediend door Alfredo Pallone,EP-lid, (Italiaanse 
nationaliteit) over hetzelfde onderwerp
en
verzoekschrift 1856/2013, ingediend door Laura Pasetti (Italiaanse nationaliteit) 
over hetzelfde onderwerp
en
verzoekschrift 1968/2013, ingediend door Luigino Bucchi (Italiaanse nationaliteit) 
over hetzelfde onderwerp
en
verzoekschrift 2330/2013, ingediend door Roberta Angelilli, EP-lid, (Italiaanse 
nationaliteit) over hetzelfde onderwerp  

Sprekers: de voorzitter en Andrea Baffoni (namens indiener), de voorzitter, die de 
delegatie van de Commissie onderzoeken, toezicht en verzoekschriften van het Ierse 
parlement verwelkomt, Pasquale Calzetta (indiener), Laura Pasetti (indiener), Luigino 
Bucchi (indiener), Ion Codescu (Europese Commissie), Margrete Auken, Judith A.
Merkies, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, de voorzitter en Roberta Angelilli.
Besluit: de verzoekschriften blijven in behandeling in afwachting van aanvullende 
informatie van de Europese Commissie. Er zal een brief worden gestuurd aan Janez 
Potočnik, commissaris voor Milieu, waarin hij wordt uitgenodigd een 
commissievergadering bij te wonen voor overleg over de situatie met betrekking tot 
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afval in Lazio en hem wordt aangeraden een bezoek te brengen aan de betreffende 
locatie(s) in de regio Lazio.

19. Verzoekschrift 0051/2013, ingediend door Pedro Jimenez San José (Spaanse 
nationaliteit), namens Izquierda Unida de Huelva (Verenigd Links van Huelva), 
over de goedkeuring voor projecten op het gebied van de winning, de opslag en het 
vervoer van aardgas in Doñana (Huelva), een Natura 2000-gebied
en
verzoekschrift 0085/2013, ingediend door Aurelio González Peris (Spaanse 
nationaliteit), namens de Asociación Mesa de la Ría de Huelva, over gaswinning, 
ondergrondse opslag en afvalverwerking in Doñana (Huelva) zonder IPPC-
vergunning sinds 2008

Sprekers: de voorzitter, Pedro Jimenez San José (indiener), David Hammerstein 
(namens de tweede indiener), Ion Codescu (Europese Commissie), Willy Meyer, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero (namens Gas Natural, de beheerder 
van het aardgasproject in Doñana (0051/13)), Luis Yáñez-Barnuevo García en Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández
Besluit: de verzoekschriften blijven in behandeling in afwachting van aanvullende 
informatie van de Europese Commissie.

20. Verklaring door de voorzitter van de Commissie onderzoeken, toezicht en 
verzoekschriften van het Ierse parlement

Sprekers: de voorzitter en Pádraig Mac Lochlainn TD (voorzitter van de CIO&P), die 
de Commissie verzoekschriften dankt voor de uitnodiging van zijn delegatie en voor de 
hartelijke ontvangst. Hij wijst erop dat de Commissie verzoekschriften van het EP een 
toonaangevende rol speelt door te laten zien hoe commissies verzoekschriften te werk 
moeten gaan, en dat het bezoek vooral tot doel heeft de procedures van PETI te 
bestuderen en als voorbeeld te gebruiken. Dhr. Mac Lochlainn dankt met name David 
Lowe (hoofd van het secretariaat van PETI), die de CIO&P tijdens de oprichtingsfase 
uiterst nuttig en waardevol advies heeft verstrekt. Hij schetst de bevoegdheden en 
procedures van de CIO&P en benadrukt dat Emily O'Reilly, de nieuwe Europese 
ombudsman, een belangrijke rol heeft gespeeld bij de oprichting van de commissie.

21. Presentatie door mevrouw Emily O'Reilly, Europese ombudsman, over haar 
speciaal verslag over een klacht met betrekking tot Frontex

Sprekers: de voorzitter, die de nieuwe Europese ombudsman, Emily O'Reilly (Europese 
ombudsman) introduceert en welkom heet, Emily O'Reilly, die haar eerste speciaal 
verslag presenteert aan de commissie, Jim Higgins, Kinga Göncz, Peter Jahr, Paul 
Murphy, Tatjana Ždanoka,  Emily O'Reilly, die antwoord geeft op vragen die haar door 
de voorgaande sprekers zijn gesteld, en de voorzitter, die de Europese ombudsman 
meedeelt dat de Commissie verzoekschriften heeft besloten om een aantal 
verzoekschriften inzake immigratie in het Middellandse Zeegebied met spoed te 
behandelen.

 * * * 

De vergadering wordt om 12.36 uur gesloten.



PE524.676v01-00 10/15 PV\1011637NL.doc

NL

* * *

B. Verzoekschriften die worden afgesloten op basis van schriftelijke antwoorden 
van de Europese Commissie of op basis van andere ontvangen documenten

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 
1595/2009, 1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 
1485/2012, 1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 
1518/2012, 1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 
1658/2012, 1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 en 1738/2012.

Verzoekschriften 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 en 1514/2012 worden geschrapt uit 
deel "B" van de agenda en zullen onder deel "A" van een volgende vergadering worden 
behandeld.

22. Datum en plaats volgende vergadering

Donderdag 5 december 2013, 9.00 – 12.30 uur  

Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering op  17 oktober 2013 ontvankelijk zijn 
verklaard
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief ingetrokken, 
afgesloten of heropend worden
Lijst van aanvechtbare verzoeken
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Erminia Mazzoni (1-2), Chrysoula Paliadeli (2), Willy Meyer (2),Carlos José Iturgaiz Angulo (1-2),
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Margrete Auken (1-2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1-2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1-2), 
Nikolaos Chountis  (1-2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iñaki Irazabalbeitia Fernández  (1-2), Peter Jahr (1-
2), Judith A. Merkies (1-2), Roberta Metsola (1-2), Nikolaos Salavrakos (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Angelika 
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suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Charalampos Angourakis (1-2), Robert Atkins (2), Marino Baldini (1), Daniel Caspary (2), Ryszard Czarnecki (2), Kinga 
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Ioannis A. Tsoukalas (1)

187 (2)

Juozas Imbrasas (1)

193 (3)

Roberta Angelilli (2), Alfredo Antoniozzi (2), Salvatore Caronna (2), Jean Louis Cottigny (2), Frédéric Daerden (2), 
Leonardo Domenici (2), Pat the Cope Gallagher (2), Guido Milana (2), Alfredo Pallone (2), Marc Tarabella (2), Patrizia 
Toia (2) Luis Yáñez-Barnuevo García (2)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Promatrači/Obse
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Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozor
ovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa 
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Przemyslaw Oginski, José Maria Ramos Florido, Chrysoula  Baltzaki, Nathalie Stockwell, Ion Codescu, Bartosz 
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