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NOTULEN
Vergadering van 5 december 2013, 09.00 - 12.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 5 december 2013 om 9.40 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Mededelingen van de voorzitter over de coördinatorenvergadering

Wat de coördinatorenvergadering betreft, die dezelfde dag vlak voor de 
commissievergadering heeft plaatsgevonden van 9.05 tot 9.35 uur, deelt de voorzitter 
het volgende mee: 

De coördinatoren hebben met algemene stemmen de verzoeken goedgekeurd om 
verzoekschriften 1375/2013 en 1666/2013 via de spoedprocedure te behandelen.

Op het desbetreffende voorstel van de heer Peter Jahr zijn de coördinatoren met elkaar 
overeengekomen dat verzoeken tot opname in de spoedprocedure enkel ontvangen en 
in stemming gebracht zullen worden tot en met de coördinatorenvergadering van 
januari, zodat er voldoende tijd is vóór de start van de aanloop naar de verkiezingen. 
De ontwerpagenda voor de vergadering van 16 december werd rondgestuurd en 
goedgekeurd via de schriftelijke procedure. De ontwerpagenda voor de vergadering 
van januari (20-21 januari 2014) zal de komende dagen rond worden gestuurd ter 
goedkeuring via de schriftelijke procedure.

Er is voorgesteld de studie in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling over de 
achtergrondnota "European Citizens Initiative - First lessons of implementation" 
(Europees burgerinitiatief - eerste lessen na de realisatie) te presenteren tijdens de 
vergadering van de commissie die in februari plaats zal vinden (10-11 februari 2014). 
Tijdens de coördinatorenvergadering van diezelfde maand zullen de coördinatoren de 
gelegenheid hebben om de exacte procedure van deze EBI-hoorzittingen te bespreken.

De leden hebben kennis genomen van en hun goedkeuring gehecht aan de voorstellen 
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van de voorzitter wat betreft het schriftelijk antwoord aan Klaus Lehne, voorzitter van 
de Conferentie van commissievoorzitters, over het Europees kader dat krachtens het 
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) is 
vastgesteld, de oprichting van een commissieoverschrijdende taskforce op het gebied 
van personen met een handicap, het ontwerpprogramma voor de volgende vergadering 
van het UNCRPD-kader (die plaats zou vinden op 18 december 2013) en de 
achtergronddocumenten.  

In verband met het verslag over het speciaal verslag van de Europese Ombudsman 
over Frontex is er een aanvraag verstuurd om de Commissie verzoekschriften 
toestemming te verlenen een initiatiefverslag op te stellen. Bij het verlenen van de 
toestemming is er een voorlopig schema tot en met april 2014 overeengekomen voor 
de redactie en goedkeuring van het verslag.

De coördinatoren hebben tevens kennis genomen van het advies van AFCO over de 
interpretatie van artikel 202, lid 5, van het Reglement inzake het opstellen van 
verslagen over studiereizen. 

Ten slotte is er besloten tot eind januari een proeffase te starten voor het nieuwe 
webportaal van PETI, waarin de leden van het Parlement de mogelijkheden van de 
nieuwe website kunnen zien en testen voordat de site openbaar wordt.

2. Aanneming van de agenda PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Mevrouw Tatjana Ždanoka stelt voor punt 6 van de ontwerpagenda (bespreking van 
het verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje) niet te behandelen vanwege het 
ontbreken van een vertaling van de voorgestelde amendementen en het feit dat de door 
AFCO voorgestelde procedure met betrekking tot het opstellen van verslagen over 
studiereizen niet in acht zou zijn genomen. De voorzitter herinnert mevrouw Tatjana 
Ždanoka aan het besluit van de coördinatoren over de periode voor goedkeuring en het 
feit dat er al meerdere besprekingen en stemmingen over dit onderwerp hebben 
plaatsgevonden. Het verzoek om de discussie over het Galicië-verslag uit te stellen 
wordt afgewezen, waarna de commissieleden hierover stemmen (4 stemmen voor, 10 
stemmen tegen het uitstel, bij 0 onthoudingen). Mevrouw Tatjana Ždanoka en 
mevrouw Angelika Werthmann melden dat zij een afwijkend advies over het verslag 
in zullen dienen.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter informeert de leden dat de bijlage bij de voorzittersbrief, evenals de lijst 
van aanvechtbare verzoeken is rondgestuurd, dat geen bezwaar is aangetekend en dat 
deze documenten bij de notulen van de vergadering zullen worden gevoegd.

4. Rondvraag

Er worden geen onderwerpen besproken.

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
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1. Verzoekschrift 0338/2012, ingediend door Georgios Floras (Griekse nationaliteit), over 
een gestelde niet-naleving van de mededingingswetgeving door de Griekse commissie 
Mededinging

Sprekers: Georgios Floras (indiener), Dorothe Dalheimer (Europese Commissie), 
Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten; de Europese Commissie dient een 
schriftelijk standpunt over de kwestie te sturen, waarop de commissie op basis daarvan 
actie zal ondernemen.

2. Verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje (11 t/m 13 februari 2013) 

Sprekers: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel 
Servert Martin (Europese Commissie), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez 
Presedo, Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe 
Boulland, Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

Mevrouw Tatjana Ždanoka geeft haar mening over een motie van orde, waarbij ze 
verklaart geen deel te nemen aan de bespreking van de amendementen van het verslag, 
aangezien ze van mening is dat de standpunten van het merendeel van de leden die aan de 
studiereis deelnamen niet in aanmerking zijn genomen bij het opstellen van het verslag. 
De voorzitter antwoordt hierop dat de nodige inspanningen zijn geleverd om punten van 
overeenstemming te vinden tussen de leden van de delegatie. Aangezien het buitensporig 
lang heeft geduurd om het verslag af te ronden, is het noodzakelijk om eindelijk over te 
gaan tot aanneming ervan. De discussie gaat verder over procedurele zaken met bijdragen 
van de heren Boulland, Werthmann en Millán Mon. De heer Sánchez Presedo richt de 
aandacht op de inhoud van de tekst en oppert enkele wijzigingen van de aanbevelingen, 
waarbij hij het standpunt wat betreft transparantie steunt. De heren Meyer en Iturgaiz 
geven hun mening over meer procedurele aspecten. De heer Servert Martin van de 
Europese Commissie zegt dat de Commissie haar commentaar zal leveren zodra het 
verslag definitief goedgekeurd is. Na nog een ronde van sprekers (de heren Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández, Philippe Boulland en mevrouw Angelika Werthmann) kondigt 
de voorzitter, mevrouw Mazzoni, aan dat op 16 december een stemming over het Galicië-
verslag plaats zal vinden.

De vergadering wordt om 10.50 uur voortgezet onder voorzitterschap van Carlos José 
Iturgaiz Angulo, ondervoorzitter. Mevrouw Mazzoni neemt het voorzitterschap weer over 
om 10.55 uur.

3. Verzoekschrift 1873/2013, ingediend door Rolf Weber (Duitse nationaliteit), over de 
verhuur van een stuk grond in Frankrijk aan een Duitse landbouwer en over 
leeftijdsdiscriminatie 

Sprekers: Petra Schott (Europese Commissie), Peter Jahr, Victor Boştinaru

De vertegenwoordiger van de Europese Commissie verklaart dat Frankrijk de 
desbetreffende richtlijn juist heeft omgezet en voorziet de zaak van verder commentaar. 
De heren Jahr en Boştinaru geven kritiek op het standpunt van de Commissie en dringen 
erop aan dat de tenuitvoerlegging van het EU-Verdrag serieuzer moet worden genomen. 
Tevens herinneren zij de Commissie eraan dat in deze zaak bemiddeld is in de 
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betrekkingen tussen particulieren.

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten; er zal een verzoek tot nadere informatie 
aan de Franse regering worden gericht, alsmede aan de Europese Commissie, waarbij deze 
laatste wordt verzocht haar standpunt te herzien.

De vergadering wordt om 11.05 uur voortgezet onder voorzitterschap van Carlos José 
Iturgaiz Angulo, ondervoorzitter.

4. Verzoekschrift 1358/2011, ingediend door Annemarie Grosshans (Duitse nationaliteit), 
namens hoogleraren op het gebied van biochemie, onder wie Nobelprijswinnaars, 
gesteund door 140 medeondertekenaars, over een vrijstelling van veterinaire controles 
aan de buitengrenzen van de EU voor fruitvliegjes (Drosophila melanogaster), krachtens 
Richtlijn 91/496/EEG en Besluit 2007/275/EG van de Commissie

Sprekers: Annemarie Grosshans (indiener), mevrouw Patricia Langhammer (Europese 
Commissie), Rainer Wieland, Victor Boştinaru

De commissieleden die het woord voeren, bedanken de Commissie AGRI voor het per 
brief uitgebrachte advies, maar benadrukken dat er dringend maatregelen moeten worden 
genomen.

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten; er dient een brief naar de commissaris 
voor SANCO te worden verstuurd, met daarbij de brief van de Commissie AGRI, om erop 
aan te dringen dat snel maatregelen worden genomen en niet wordt gewacht op de richtlijn 
die in de nabije toekomst aangenomen moet worden.

De vergadering wordt om 11.25 uur voortgezet onder voorzitterschap van Chryssoula 
Paliadeli, ondervoorzitter. 

5. Verzoekschrift 1268/2010, ingediend door Cristóbal Aguado Laza (Spaanse 
nationaliteit), namens de vereniging "Asociación Valenciana de Agricultores" (ASAJA), 
over fytosanitaire producten, plagen en ziekten bij plantaardige producten

Sprekers: Cristóbal Aguado Laza (indiener), Francesca Arena (Europese Commissie), 
Harry Arijs (Europese Commissie), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten; de Europese Commissie dient een 
schriftelijk standpunt aan de commissie te richten, dat tevens naar indiener zal worden 
verstuurd.

6. Verzoekschrift 1236/2011, ingediend door Michael Rolfe (Britse nationaliteit), gesteund 
door 4 medeondertekenaars, over de Cypriotische bouwwetgeving en de vermeende 
onverenigbaarheid ervan met de consumentenwetgeving van de EU

Sprekers: Michael Rolfe (indiener), Sophie Ridoux (Europese Commissie), Graham 
Watson

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten; er dient een brief aan commissaris Borg 
te worden gericht om de zaak voor te leggen aan de Cypriotische autoriteiten; er dient een 
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brief te worden gericht aan de desbetreffende Cypriotische autoriteiten (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken) waarin wordt gevraagd a) waarom het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken in 2005 de zaak van indiener niet oppakte, b) of de verordening inzake oneerlijke 
handelspraktijken dient te worden toegepast, c) wat hun standpunt is ten aanzien van het 
feit dat er prima facie bewijs is van een samenzwering tussen de aannemer en de 
betrokken politieke partijen, om indiener zijn rechten te ontnemen vanwege zijn 
nationaliteit.

7. Jaarverslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2013

Sprekers: Jaros³aw Leszek Wa³êsa, Victor Boºtinaru, Chrysoula Paliadeli

De rapporteur, de heer Jarosław Leszek Wałęsa, wijst erop dat, aangezien dit het laatste 
verslag is van de activiteiten van de Commissie verzoekschriften voor deze 
zittingsperiode, het verslag opgesteld zou moeten worden aan de hand van de volgende 
pijlers: a) een overzicht van de activiteiten van de commissie van de hele periode en niet 
enkel van het afgelopen jaar, b) een indicatie van de mate waarin de werkzaamheden van 
de commissie aansloten bij de behoeften van de burgers, vooral met het oog op haar 
nieuwe bevoegdheden (EBI en geleerde lessen), c) een beschrijving van de manier van 
samenwerken met de Europese Ombudsman en de nationale autoriteiten. Vandaar moet 
het de volgende hoofdstukken bevatten: a) activiteiten in 2013, b) analyse en beoordeling 
van de doeltreffendheid van de commissie, met de nadruk op de werkmethoden en de 
interne voorschriften van de commissie, c) samenwerking met de Europese Ombudsman 
en de mogelijkheid een nieuw interinstitutioneel akkoord te sluiten. Mevrouw Paliadeli 
stelt voor in het verslag tevens te verwijzen naar de oprichting van 
verzoekschriftencommissies in de verschillende lidstaten.

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

B. Verzoekschriften waarvan de behandeling wordt afgesloten op basis van het 
schriftelijke antwoord van de Commissie of andere ontvangen documenten

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 
1325/2012, 1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Verzoekschriften 1207/2012 en 1210/2012 worden uit deel B geschrapt en niet 
afgesloten.

13. Datum en plaats volgende vergadering
maandag 16 december 2013, 15.00 - 18.30 uur
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 
NAZOČNIH/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI 
ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Zastupnici/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Philippe Boulland, Peter Jahr,Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel Angel Martínez Martínez,Angelika 
Werthmann,Iñaki Irazabalbeitia Fernández,Tatjana Ždanoka,Giles Chichester,Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Suppléants/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

187 (2)

193 (3)

Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain, Santiago Fisas Ayxela,Antolín Sánchez Presedo,Josefa 
Andrés Barea,Graham Watson

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Točka dnevnog reda/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de 
zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
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l'invitation du président/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq 
stedina taċ-'Chairman'/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Annemarie Grosshans, Cristobal Aguado Laz, Juan Salvador Torres Domingo, Jenaro Avino Martinez, Pedro Narro, Michael Rolfe, 
Michael Radford, Georgios Floras ,Ana Miranda

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Vijeće/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Teresa Collantes

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Dorothe Dalheimer, Jose M. Servert Martin, Petra Schott, Patricia Langhammer, Francesca Arena, Sophie Ridoux, Gabriela Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Drugi sudionici/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Tajništva 
klubova zastupnika/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų 
sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Mina Petrucci,Anne-Michele de Mathelin-Laloux

Ambroise Perrin

Airis Meier

David Batt

Marc Gimenez

Elvira Hernandez
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Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
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DG PRES
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DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS
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Natalia Da Silva

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Tajništvo odbora/Secrétariat de la commission/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
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