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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2013)1216

NOTULEN
Vergadering van 16 december 2013, 15.00 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 16 december 2013 om 15.40 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Mededelingen van de voorzitter over de coördinatorenvergadering

Naar aanleiding van de coördinatorenvergadering, die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan 
de commissievergadering, deelt de voorzitter het volgende mee: 

De coördinatoren hebben ingestemd met de verzoeken voor het ontvankelijk verklaren van de 
verzoekschriften 0939/2013, 0944/2013, 0954/2013, 1089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 
1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 1656/2013, 1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 
1955/2013, 2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 over Deense kinderbescherming, -ontvoering 
en gezagsrecht volgens de urgentieprocedure, op verzoek van EP-lid Angelika Werthmann.

De coördinatoren hebben de onderstaande verzoeken tot wijziging van de aanbevelingen 
inzake nieuwe verzoekschriften behandeld:
a) Verzoekschrift 0655/2013: de behandeling wordt uitgesteld tot de volgende 

coördinatorenvergadering in januari 2014.

b) Verzoekschrift 0708/2013: verworpen; het verzoekschrift wordt niet-ontvankelijk 
verklaard en de behandeling wordt afgesloten.

c) Verzoekschrift 0709/2013: aanvaard, het verzoekschrift wordt ontvankelijk verklaard 
en blijft in behandeling.

d) Verzoekschriften 0691/2013 en 0694/2013: er wordt unaniem besloten dat deze 
verzoekschriften in behandeling blijven.
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De ontwerpagenda voor de vergadering van januari 2014 zal de volgende dag worden 
verspreid en zal worden goedgekeurd via de schriftelijke procedure. De coördinatoren wordt 
verzocht hun opmerkingen vóór 18 december, 12.00 uur, in te dienen.

Met betrekking tot de procedures voor de organisatie van het Europese burgerinitiatief wijzen 
de coördinatoren erop dat de commissie ten principale overeenkomstig de herziene nieuwe 
voorschriften maximaal drie genodigden kan horen van wie de kosten worden vergoed. 
Daarnaast worden ten hoogste drie organisatoren van het initiatief, waaronder de 
contactpersoon die als tussenpersoon tussen het EP en de burgers optreedt, beschouwd als 
gasten van wie de kosten worden vergoed. Hoorzittingen inzake burgerinitiatieven zullen 
plaatsvinden tijdens de gewone bijeenkomsten van het organisatiecomité of op een 
donderdagnamiddag tijdens een commissieweek. Overeenkomstig artikel 4 van de genoemde 
voorschriften moet de Voorzitter van tevoren in kennis worden gesteld. Als eerste datum is 
voorlopig, afhankelijk van de formele indiening van het burgerinitiatief, februari 2014 
vastgesteld.

Met betrekking tot het nieuwe PETI-webportaal is na overleg met DG ITEC en DG COMM 
overeengekomen dat de proefperiode, tijdens dewelke de leden het portaal kunnen testen en 
opmerkingen kunnen formuleren, wordt uitgesteld en pas half januari in plaats van half 
december ingaat. Tijdens de proefperiode dienen de leden hun voorstellen en ideeën voor de 
werking van het portaal in alsof zij potentiële rekwestranten zijn. De testfase is bijzonder 
belangrijk omdat alle mogelijke tekortkomingen van het portaal moeten worden aangepakt om 
toekomstige problemen met indieners te voorkomen. Ingevolge het uitstel van de testfase 
wordt ook fase 1 met ongeveer een maand uitgesteld. De commissie zal worden verzocht het 
nieuwe webportaal goed te keuren. Dit zal mogelijk gebeuren tijdens de februarivergadering, 
en in elk geval vóór de website officieel online gaat. DG ITEC en het PETI-secretariaat zullen 
de werking van het webportaal tijdens een speciale vergadering toelichten.  

Met betrekking tot het besluit van de Conferentie van voorzitters inzake het UNCRPD-kader
heeft de Conferentie van voorzitters op 12 december 2013 de aanbeveling van de Conferentie 
van commissievoorzitters onderschreven volgens dewelke EMPL in nauwe samenwerking 
met LIBE instaat voor de vertegenwoordiging van het Parlement in het EU-kader inzake de 
rechten van personen met een handicap. EMPL wordt voorts belast met het mainstreamen van 
het VN-Verdrag binnen het Parlement, in nauwe samenwerking met LIBE en andere 
betrokken commissies, afhankelijk van het behandelde onderwerp. 

De coördinatoren betreuren dit besluit, aangezien de PETI-commissie de rechten van 
gehandicapte personen hoog op de agenda heeft staan en tijdens het laatste jaar met de 
partners binnen het kader heeft samengewerkt, zoals haar voorzitter de Voorzitter in een brief 
van februari ll. had meegedeeld. De voorzitter deelt mee dat het besluit werd genomen 
overeenkomstig de geldende regels inzake de bevoegdheden van de commissie. 

Met betrekking tot de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften merken de 
coördinatoren op dat sinds januari 2013 tot nu 2724 verzoekschriften werden geregistreerd en 
dat de leden samenvattingen hebben ontvangen tot serie 825/2013.

Met betrekking tot de agenda voor de toekomst hebben de coördinatoren ten slotte kennis 
genomen van het besluit van de Conferentie van commissievoorzitters om het verzoek voor 
een initiatiefverslag (Speciaal verslag van de Ombudsman over Frontex), alsook alle 
verzoeken voor het opstellen van adviezen van andere commissies, niet aan de Conferentie 



PV\1014945NL.doc 3/11 PE526.282v01-00

NL

van voorzitters voor te leggen, aangezien het einde van de zittingsperiode nadert. De 
coördinatoren zijn van mening dat het verslag met betrekking tot het Speciaal verslag over 
Frontex nog tijdens de lopende zittingsperiode moet worden voorbereid en ingediend, 
aangezien dit het juiste moment is om dit actuele onderwerp te behandelen. De voorzitter 
stemt ermee in het verzoek opnieuw ter goedkeuring aan de Conferentie van 
commissievoorzitters voor te leggen, met name in het licht van de recente benoeming van de 
nieuwe Ombudsman, mevrouw O'Reilly. De heer Jahr stelt voor dat alle politieke partijen hun 
handtekening plaatsen onder een brief aan de heer Schulz en de heer Lehne met het verzoek 
een uitzondering te maken voor dit specifieke verslag. 

De coördinatoren zijn tevens overeengekomen dat naast de reeds vastgestelde agendapunten 
tijdens de vergadering van 10 en 11 februari verzoekschriften zullen worden toegelicht over 
Deense kinderbescherming, -ontvoering en gezagsrecht, alsook de tussentijdse studie 
"Europees burgerinitiatief - eerste lessen na de realisatie".  Tijdens de vergadering van 19 en 
20 maart zullen verzoekschriften over kinderbescherming, -ontvoering en gezagsrecht uit het 
VK, Duitsland, Oostenrijk en Nederland worden besproken. 

Ten slotte werd de voorlopige versie van de brochure met het jaarverslag 2012 aan de 
coördinatoren rondgedeeld. 

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

Ten aanzien van punt 14 van de agenda (behandeling van verzoekschrift 1690/2012 van 
mevrouw Regina Schlacht over beroepsopleiding van asielzoekers) stellen de heer Becker en 
de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift voor de discussie uit te stellen, aangezien de 
eerste ondertekenaar niet aanwezig is. Dit voorstel wordt goedgekeurd en de behandeling van 
het verzoekschrift wordt uitgesteld tot de vergadering van januari 2014. 

Ten aanzien van punt 16 van de agenda (Roemeense verzoekschriften over de 
milieuproblemen bij het goudwinningsproject in Roşia Montană) stellen de heer Peter Jahr en 
de heer Victor Boştinaru voor de behandeling uit te stellen, omdat zij van mening zijn dat dit 
verzoek gegrond is en in het voordeel van de indiener. De voorzitter meent dat het te laat is 
om een dergelijk verzoek in te dienen, temeer omdat de indiener aanwezig is. Na stemming 
onder de aanwezige leden wordt het verzoek met 6 stemmen voor en 6 tegen (stem voorzitter: 
tegen) afgewezen. 

De heer Ilkka Laitinen, directeur van FRONTEX, is aanwezig voor de behandeling van de 
verzoekschriften over immigratie (agendapunten 6-14) en zal uitleg geven bij algemene 
immigratievraagstukken waarvoor deze dienst bevoegd is. Ten aanzien van punt 15 van de 
agenda blijkt dat de indiener niet aanwezig kan zijn en een brief heeft gestuurd die zal worden 
voorgelezen. Op verzoek van Philippe Boulland zal de stemming over het verslag van de 
studiereis naar Galicië (punt 18 van de agenda) plaatsvinden om 18.00 uur. 

De agenda wordt vervolgens aangenomen.
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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 die op basis van het schriftelijk antwoord van de Commissie of 
andere ontvangen documenten door de commissie worden behandeld

5. Verzoekschrift 1596/2012, ingediend door Lucie Haardt (Duitse nationaliteit), 
namens Jugendliche ohne Grenzen, gesteund door ongeveer 25 organisaties en 
honderden medeondertekenaars, over de mensenrechten van vluchtelingen in 
Europa

6. Verzoekschrift 1714/2013, ingediend door Elisabeth Schmock (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 31 medeondertekenaars, over gelijke verdeling van 
de lasten met betrekking tot vluchtelingen die via Italië en Griekenland de EU 
binnenkomen

7. Verzoekschrift 1769/2013, ingediend door Bernhard Sengen (Duitse nationaliteit), 
over het vluchtelingenprobleem en een mogelijke oplossing

8. Verzoekschrift 1909/2013, ingediend door Renato Lelli (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Associazione Genitori Separati, over de regeling van immigratie in de 
Europese Unie

9. Verzoekschrift 1946/2013, ingediend door Pro Asyl – Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (Duits), gesteund door honderden 
medeondertekenaars, over de opsluiting van mensen die bescherming zoeken

10. Verzoekschrift 1948/2013, ingediend door Dorothee Matthias (Duitse 
nationaliteit), over de behandeling van asielzoekers

11. Verzoekschrift 2056/2013, ingediend door Cesare Rizzi (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Associazione Amici della Domenica, over de immigratietragedie bij 
Lampedusa (Italië) 

12. Verzoekschrift 2091/2013, ingediend door Emiliano Fatello (Italiaanse 
nationaliteit), over een gemeenschappelijke Europese immigratiestrategie in het 
Middellandse Zeegebied

Sprekers: Emiliano Fatello (indiener), Giulio di Blasi (Europese Commissie), Ilkka Laitinen 
(directeur Frontex), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, Margrete Auken, Nikolaos 
Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boştinaru.
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De heer di Blasi verwijst naar een mededeling van de Commissie van 4 december 2013 over 
deze kwestie, die op 5 december 2013 in de Raad is besproken en eerstdaags naar het 
Parlement zal worden gestuurd. Hij deelt indiener mee dat momenteel een openbare 
raadpleging over deze kwestie wordt gehouden. Er wordt gewerkt aan een concrete strategie, 
maar hij verzoekt om iets meer tijd alvorens deze strategie te presenteren. 

De heer Laitinen verklaart dat de situatie op Lampedusa binnen Frontex een topprioriteit is 
wat internationale zaken betreft. Hij verwijst naar de lopende operaties van de Taskforce voor 
het Middellandse Zeegebied, waaraan Frontex actief deelneemt. Hij omschrijft de situatie in 
het centrale Middellandse Zeegebied, waar de migratiestromen toenemen, als ernstig. De 
vaartuigen worden steeds onveiliger en de omstandigheden gevaarlijker. De geopolitieke 
onzekerheid is groot: de belangrijkste landen van herkomst zijn Syrië, Eritrea, Somalië en 
vervolgens Afghanistan. Italië krijgt vooral te maken met migratiestromen uit Libië en 
Egypte. Het aantal vluchtelingen varieert, maar de cijfers liggen duidelijk hoger dan in 2011. 
Syrische vluchtelingen komen de EU binnen via de Turks-Bulgaarse grens en hun aantal 
neemt exponentieel toe. De belangrijkste uitdaging voor de taskforce is kleinere boten met 
immigranten te detecteren, hetgeen momenteel als een van zijn zwakke punten wordt 
beschouwd. Frontex speelt een coördinerende rol bij deze operaties, die door de lidstaten 
worden gevoerd in het land waar een schending plaatsvindt. De lidstaten zijn steeds 
terughoudender om aan de operaties bij te dragen of mee te werken, en de schaal van de 
interventies is vrij beperkt. Wat de financiering betreft, ontving Frontex 8 miljoen euro (in 
plaats van de gevraagde 14 miljoen) voor acties in het gehele Middellandse Zeegebied. 
Grenscontroles en de eerbiediging van de mensenrechten zijn de belangrijkste prioriteiten van 
de dienst. Een correcte opzet van de operaties, passende opleiding van de deelnemende 
officieren en horizontale acties moeten hiertoe bijdragen. 

Besluit: het verzoekschrift blijft in behandeling. De commissie moet een manier vinden zodat 
het Parlement kan optreden, bv. via nieuwe wetgevingsinitiatieven inzake mensenrechten, 
mogelijkheden voor immigranten, enz. De coördinatoren moeten in verband met dit vraagstuk 
een concrete actiestrategie uitwerken.

13. Verzoekschrift 1375/2013, ingediend door Giuseppe Lamparelli (Italiaanse 
nationaliteit), over het behoud van de Italiaanse provincies

Sprekers: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Europese Commissie), Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

De voorzitter leest een brief voor van de indiener waarin die zijn standpunt ter zake 
uiteenzetgrim en verklaart vervolgens dat de artikelen 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21 en 41 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens werden geschonden, terwijl de Raad van 
Europa in maart 2013 vraagtekens heeft gezet bij de uitspraken van de Italiaanse rechtbanken 
die ertoe hebben geleid dat het standpunt van de lokale Italiaanse autoriteiten niet werd 
gehoord.

Besluit: het verzoekschrift blijft in behandeling; de Commissie wordt om nadere inlichtingen 
verzocht en het Comité van de Regio's wordt over de zaak geïnformeerd.

14. Verzoekschrift 0622/2010, ingediend door A.I.C. (Roemeense nationaliteit), 
namens "AD Astra", de Associatie van Roemeense wetenschappelijke 
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onderzoekers, over de veronderstelde overtreding van de Europese wetgeving 
door het goudwinningsproject van Roşia Montană (Roemenië)
en
Verzoekschrift 0628/2011, ingediend door Sorin Jurca (Roemeense nationaliteit), 
namens de Culturele Stichting Roşia Montană, over de schade aan het milieu 
door het goudwinningsproject in Roşia Montană (Roemenië)
en
Verzoekschrift 0891/2011, ingediend door A.S. (Roemeense nationaliteit), over 
mijnbouw met cyaan te Roşia Montană

Sprekers: Octavian Voiculescu (namens de organisatie die het verzoekschrift heeft 
ingediend), Marianne Müller (Europese Commissie), Victor Boştinaru, Robert Helmer, 
Margrete Auken, Charalampos Angourakis 

Volgens de Commissie is er in deze zaak geen sprake van een inbreuk op de EU-wetgeving, 
aangezien nog geen vergunning voor het aanvatten van de werkzaamheden is afgegeven en er 
nog geen milieueffectbeoordeling is verricht.

Besluit: het verzoekschrift blijft in behandeling; de commissie wacht op nadere opmerkingen 
en inlichtingen van de Commissie. 

15. Verzoekschrift 0298/2012, ingediend door Arivem, een Franse vereniging, over de 
bouw van een gasproductie-installatie in Romainville (Frankrijk)
en
Verzoekschrift 1005/2012, ingediend door A.C. (Franse nationaliteit), over de 
voorgenomen aanleg van een methaniseringsinstallatie in Romainville, Frankrijk

Sprekers: David Grimeaud (Europese Commissie), Peter Jahr, Margrete Auken

Volgens de vertegenwoordiger van de Commissie is de opzet van het project aanzienlijk 
gewijzigd en ingeperkt en is de vergunning herzien. Bovendien is de zaak bij de rechtbank 
aanhangig gemaakt; een uitspraak wordt in juni 2014 verwacht.

Besluit: het verzoekschrift blijft in behandeling; de Commissie wordt om nadere inlichtingen 
verzocht.

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

Mevrouw Werthmann legt een verklaring af in verband met een punt van orde, waarin zij 
verwijst naar haar brief aan Voorzitter Schulz, medeondertekend door mevrouw Ždanoka, 
waarin zij protesteert tegen de manier waarop het verslag uiteindelijk is ingediend. Zij 
verwijst naar het antwoord van Voorzitter Schulz. Mevrouw Ždanoka  geeft aan dat zij in 
deze omstandigheden niet deelneemt aan de stemming. Mevrouw Auken onderschrijft het 
standpunt van de sprekers en vraagt dat een afwijkend minderheidsstandpunt bij de notulen 
van de vergadering wordt gevoegd. 
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De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en verklaart dat zij haar uiterste best zal 
doen om tot een consensus te komen en ervoor te zorgen dat de regels ten volle worden 
geëerbiedigd, zoals Voorzitter Schulz heeft gevraagd. 

*** Stemming ***

Goedgekeurde amendementen: 2, 4 (eerste deel), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (eerste deel), 32, 
35 (eerste deel), 36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (eerste en tweede deel), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 
65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84
Verworpen amendementen: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 
(tweede deel), 31, 34, 35 (tweede deel), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 
69, 74, 78, 82
Vervallen amendementen: 4 (tweede deel), 33
Ingetrokken amendementen: 75
Niet-ontvankelijke amendementen: 1, 5, 10, 59
Eindstemming:  20 stemmen voor, 7 tegen, 0 onthoudingen

*** Einde stemming ***

De vergadering wordt om 18.44 uur gesloten.

17. Verzoekschriften onder B

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt afgesloten: 0643/2007, 0940/2008, 
0302/2009, 0938/2011, 1385/2011, 0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 
1477/2012, 1550/2012, 1566/2012, 1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 
1685/2012, 1720/2012, 1737/2012, 1874/2012, 1880/2012 

Verzoekschriften 1367/2012, 1929/2012 en 1334/2010 worden uit deel B geschrapt en blijven 
in behandeling.

18. Datum en plaats volgende vergadering

Brussel, maandag 20 januari 2014, 15.00 - 18.30 uur, en dinsdag 21 januari 2014, 
9.00 - 12.30 uur

Bijlagen: 

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (5 december 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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Het afwijkend standpunt over het Galicië-verslag.
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