
PV\1020678NL.doc PE527.915v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2014)01_20+21

NOTULEN
Vergadering van 20 januari 2014, 15.00 - 18.30 uur

en 21 januari 2014, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 20 januari 2014 om 15.15 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda PETI_OJ\1015250

De ontwerpagenda wordt goedgekeurd in de volgorde die blijkt uit deze notulen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

- 25 en 26 november 2013
- 5 december 2013
De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

Geen.

4. Rondvraag

Geen.

5. Verzoekschrift 0446/2007, ingediend door Harry Shindler (Britse nationaliteit), over 
het recht van in het buitenland woonachtige Britse burgers om te stemmen in 
nationale parlementaire verkiezingen

Mevrouw Charlotte Oliver vertegenwoordigt indiener. Ze deelt een brief rond met de klacht 
over het besluit van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Shindler vs. Verenigd 
Koninkrijk, aanvraag nr. 19840/09), dat negatief uitviel voor de heer Shindler. Mevrouw 
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Oliver legt uit dat tijdens een bijeenkomst met commissaris Vivian Reding in september vorig 
jaar de commissaris zich positief had uitgelaten over het instellen van een onderzoek naar het 
recht van Britse staatsburgers die in het buitenland wonen om te stemmen in nationale 
parlementsverkiezingen.

De heer Tibor Vaszi (EC-JUST) verklaart dat de Commissie op de hoogte is van deze 
kwestie. De organisatie van nationale verkiezingen valt buiten het toepassingsgebied van het 
EU-recht. Hij deelt de vergadering mee dat de Commissie dit onderwerp al sinds 2010 met de 
lidstaten bespreekt en dat in 2013 in het kader van het verslag over het burgerschap de EC 
aankondigde om een constructief voorstel in te dienen, zodat EU-burgers die in een ander land 
wonen hun recht om te stemmen in nationale verkiezingen in hun land van herkomst kunnen 
behouden. De heer Vaszi sluit af met de belofte dat de EC zeer binnenkort, aan het begin van 
2014, met deze voorstellen komt.

Sprekers: de voorzitter.

Besluit: Het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van nadere instructies van de 
EC over de informatie die ze zal ontvangen, en de commissie zal commissaris Reding 
aanschrijven waarin zij zich uitspreekt voor het recht van EU-burgers die in het buitenland 
wonen om te stemmen in de nationale verkiezingen van hun land van herkomst en waarin zij 
de Commissie aanspoort om initiatief te nemen in deze kwestie.

6. Verzoekschrift 1138/2012, ingediend door Vasileios Antonopoulos (Griekse 
nationaliteit), namens de Centrale en Noordelijke Griekse autobuslijnen, over de 
deregulering van het passagiersvervoer over de weg

De Commissie, vertegenwoordigd door de heer Orestis Nikou (COMP), legt uit dat de 
Griekse regering maatregelen heeft genomen voor de liberalisering van het passagiersvervoer 
over de weg, en een strategie heeft vastgesteld voor het openstellen van de sector in 
overeenstemming met de regels inzake overheidssteun en EU-wetgeving over het toekennen 
van contracten aan passagiersvervoersdiensten, en om de nodige wetgeving aan te nemen.  
Ten aanzien van de vermeende selectieve voordelen voor KTEL-bedrijven kan de Commissie 
meedelen dat deze problemen reeds worden onderzocht in het licht van de voorschriften 
inzake overheidssteun naar aanleiding van een klacht van een vereniging van concurrenten. 
De Commissie heeft haar onderzoek nog niet afgerond, maar zal indien nodig passende 
maatregelen nemen.

Sprekers: de heer Salavrakos, de voorzitter.

Besluit: Er wordt besloten het verzoekschrift af te sluiten. Er zal een antwoord naar indiener 
worden gestuurd.

7. Verzoekschrift 0711/2012, ingediend door Mariysz Miasko (Poolse nationaliteit), 
namens het advocatenkantoor "Kancelaria Prawne Viggen", over de uitlegging van 
sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van 
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van 
de Raad
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De Commissie, vertegenwoordigd door mevrouw Ewa Ptaszynska (MOVE), zegt dat indiener 
het niet eens is met de formulering in bijlage IV van Verordening (EG) nr. 1071/2009. Ze legt 
uit dat in bijlage IV een lijst is opgenomen met de ernstigste inbreuken en dat deze inbreuken 
worden gedefinieerd aan de hand van de bepalingen die zijn vastgelegd in verschillende 
onderdelen van de Europese vervoerswetgeving en die moeten worden gelezen in de context 
van die regels. Dit is met name het geval bij de inbreuken op de wetgeving inzake rijtijden en 
rusttijden van chauffeurs, die onder punt 1 van deze bijlage vermeld zijn en die duidelijk 
verwijzen naar de desbetreffende definities van Verordening (EG) nr. 561/2006.

Spreker: de voorzitter.

Besluit: Er wordt besloten het verzoekschrift af te sluiten. Er zal een antwoord naar indiener 
worden gestuurd. 

8. Verzoekschrift 0021/2013, ingediend door John Savage (Britse nationaliteit), over de 
buitensporige kosten van het Allerton Waste Recovery Park

De heer Jose J. Diaz Del Castillo, vertegenwoordiger van de Commissie (ENV) deelt mee dat 
het verzoekschrift kwesties behandelt die te maken hebben met milieu, mededinging, 
overheidssteun en acquisitie, dat het project in kwestie zich in het voorbereidende stadium 
bevindt en dat er nog geen bouwvergunning is afgegeven. Hij vertelt dat het VK 35 % van het 
vaste stedelijke afval hergebruikt en 12 % verbrandt. Voor zover de Commissie weet, heeft 
het VK geen wettelijke bevoegdheid op het gebied van verbranding zoals in veel lidstaten wel 
het geval is. De EC concludeert dat als dit project doorgaat, het waarschijnlijk onder het 
toepassingsgebied zal vallen van de milieueffectbeoordeling en richtlijnen op het vlak van 
industriële emissie.

De andere spreker namens de EC, de heer Paulo Silva (MARKT) merkt op dat er in de 
projectovereenkomst geen schendingen voorkomen van de EU-wetten inzake 
overheidsopdrachten, zoals de reikwijdte van de verschillende soorten afval, de duur van de 
overeenkomst en technische oplossingen.

Sprekers: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández en de voorzitter. Edward McMillan-
Scott heeft de voorzitter eerder meegedeeld dat hij helaas niet aanwezig kan zijn bij de 
bespreking van dit punt.

Besluit: Er wordt besloten het verzoekschrift af te sluiten. Er zal een antwoord op het 
verzoekschrift worden gestuurd waarin wordt verwezen naar de verklaringen van de EC.

9. Verzoekschrift 0768/2012, ingediend door Ana Martina Varela Velo (Spaanse 
nationaliteit), over voorgenomen goudwinning in open groeves in de gemeente 
Cabana (La Coruña, Galicië)

Indienster, mevrouw Ana Martina Varela Velo, licht haar verzoekschrift over het 
goudwinningsproject Corcoesto, in de gemeente Cabana (provincie La Coruña, Galicië) toe. 
Indienster maakt zich zorgen over de verwoestende ecologische impact van dit project, vooral 
omdat de mijn slechts 140 meter van de rivier af zou komen te liggen, en een paar kilometer 
van de berg die vooral wordt bevolkt door vogels, en zich tevens in de buurt van Natura 2000-
gebieden zou bevinden. De mijn zou ook te dicht in de buurt van landbouwgebieden en flora 
en fauna zijn. Indienster stelt voor geen goedkeuring te verlenen voor het project. 
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Mevrouw Ana Miranda Paz, die de heer Francisco Garcia Trigo vertegenwoordigt, voert aan 
dat de goudmijn grote ecologische gevolgen zou hebben door vele hectares land en 
visserijfaciliteiten te verwoesten, en ernstige gezondheidsproblemen met zich mee zou 
brengen, aangezien er bij de technische procedés gebruik zal worden gemaakt van cyanide. 
Steeds meer mensen zijn op de hoogte van dit project, er wordt al campagne gevoerd en er 
zijn al grote demonstraties van 15-20 000 mensen geweest. Ze wijst er verder op dat de 
wetenschappelijke gemeenschappen zich al tegen het project hebben uitgesproken. Ten slotte 
vestigt ze de aandacht van de EC op het feit dat het project niet alleen een probleem vormt 
voor Galicië, maar voor de hele Europese Unie.

Mevrouw Noealia Vallejo Pedregal, DG ENV van de EC, geeft aan dat de EC informatie 
heeft opgevraagd bij de Spaanse autoriteiten en antwoorden heeft ontvangen in de vorm van 
rapporten van milieu- en infrastructuurdiensten uit Galicië, waarin staat dat het mijnproject 
nog niet is goedgekeurd. Volgens de officiële informatie die de Spaanse autoriteiten hebben 
afgegeven, zijn de procedures om het project te verwerpen al aan de gang, en als er een sprake 
is van een nieuw project, moet dit alle desbetreffende procedures doorlopen.

Sprekers: Antolín Sánchez Presedo zegt dat hij in principe niet tegen goudmijnen is, maar dat 
het essentieel is om naar de communautaire wetgeving te kijken en naar de manier waarop die 
wordt toegepast. Hij geeft aan dat het project nu wordt verworpen volgens de informatie van
de EC. Maar de verzoekschriften mogen nog niet worden afgesloten totdat we definitieve 
informatie hebben ontvangen.

Willy Meyer, ondervoorzitter, zegt dat het er alle schijn van heeft dat het project wordt 
geannuleerd waardoor het gebied wordt gevrijwaard van zeer schadelijke gevolgen voor het 
milieu en gezondheidsproblemen die zouden worden veroorzaakt door het gebruik van 
cyanide. Ook al zal het project naar verluidt geen doorgang vinden, hij stelt voor de 
verzoekschriften voor de zekerheid nog niet af te sluiten om erop toe te zien dat het besluit 
van de regering van Galicië niet van tijdelijke aard is. 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández sluit zich aan bij de vorige sprekers en voert het argument aan 
dat de levenscyclus van de mijn zeer beperkt zou zijn, wat zou betekenen dat alle nadelen die 
gepaard gaan met de opening van de mijn zeer lang zouden voortduren. Het lid stelt voor dat 
de commissie het punt niet afsluit totdat er een stellig en definitief besluit van Galicië is 
ontvangen.

Francisco Jose Millán Mon geeft aan dat de Spaanse autoriteiten, vooral in Galicië, zich 
terdege bewust zijn van de schadelijke effecten van dit project dat schijnbaar ook niet 
doorgaat. Aangezien er niet kan worden voldaan aan de ecologische, technische en 
economische voorschriften, is het project afgewezen. Deze informatie is ook te vinden in de 
media van Galicië. Zodra de commissie een definitief besluit heeft ontvangen, kan het 
verzoekschrift worden afgesloten.

Carlos José Iturgaiz Angulo, ondervoorzitter, zegt dat als er geen toestemming is gegeven 
voor dit project, er ook geen zaak is. De verklaring van de EC was zeer duidelijk. Het 
verzoekschrift hoeft niet te worden afgesloten totdat de officiële afwijzing ontvangen is.

Mevrouw Miranda Paz merkt op dat het verzoekschrift niet moet worden afgesloten. Volgens 
haar is er geen toestemming afgegeven omdat er niet genoeg geld beschikbaar is voor het 



PV\1020678NL.doc 5/19 PE527.915v02-00

NL

project.

Besluit: Er wordt besloten het verzoekschrift niet af te sluiten in afwachting van nadere 
instructies van de EC over de informatie die zij zal ontvangen.

De vergadering wordt vanaf 16.12 uur voortgezet onder voorzitterschap van Willy Meyer 
(ondervoorzitter).

10. Verzoekschrift 0095/2012, ingediend door Julio Martín De Eugenio Manglano 
(Spaanse nationaliteit), namens de Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en 
Acción de Valdemoro, over een gepland afvalwaterzuiveringsstation in Valdemoro 
en Cimpozuelos (Madrid), dat een effect zou hebben op het Natura 2000-netwerk en 
een inbreuk zou vormen op de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn

en
Verzoekschrift 0282/2012, ingediend door Javier Carrillo Castaño (Spaanse 
nationaliteit), namens EQUO, over afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in 
Valdemoro en Cimpozuelos (Madrid), die een effect zou hebben op het Natura 2000-
netwerk en een inbreuk zou vormen op de milieueffectbeoordeling, de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn

De heer Vicente Garcia de Paredes Perez de Sevilla, indiener van een verzoekschrift, meldt 
dat er geen toereikende milieueffectbeoordeling is uitgevoerd en dat deze twee projecten 
daarom moeten worden afgewezen. Deze gebieden vallen onder de bescherming van diverse 
Europese richtlijnen en Natura 2000. Ten slotte geeft hij aan dat er een alternatieve locatie zal 
worden gevonden voor deze projecten en dat de autoriteiten daarvan op de hoogte zijn. 
Volgens indiener is er nog tijd om de projecten te wijzigen.

De heer Jose M. Ramos Florido, die spreekt namens de EC, deelt mede dat er een onderzoek 
naar deze projecten loopt. Aangezien het afvalwaterzuiveringsstation in de buurt van het 
Natura 2000-netwerk zou worden gevestigd, moest er een milieueffectbeoordeling worden 
uitgevoerd. Ook andere richtlijnen zijn van toepassing. De spreker benadrukt dat voor het 
Valdemoro-project een verplichte effectbeoordeling was uitgevoerd, waarin te lezen is dat er 
mogelijk gevolgen zijn voor de omgeving van het gebied. In verband met het andere project 
hebben de Spaanse autoriteiten verklaard dat er geen effectbeoordeling vereist was. De 
projecten zijn nog niet van start gegaan, er is nog niet begonnen met de aanleg en er is geen 
EU-financiering beschikbaar voor deze projecten.

Sprekers: Iñaki Irazabalbeitia Fernández wil graag meer informatie ontvangen over de 
alternatieve locaties en de kosten daarvan.

De heer Javier Carrillo Castaño, indiener, zegt dat de pijpleidingen schadelijk zouden zijn 
voor habitats en dat er redenen zijn om een nieuwe effectbeoordeling uit te voeren.

Willy Meyer zegt namens zijn partij dat niemand vraagtekens plaatst bij de behoefte aan een 
afvalwaterzuiveringsstation, maar dat er een evenwicht moet worden gevonden met het milieu 
en dat het station niet tegen elke prijs gebouwd moet worden. We moeten ons dan ook richten 
op alternatieve keuzes.

Besluit: Het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van aanvullende informatie 
van de EC. De commissie zal informatie inwinnen over de alternatieve locaties.
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11. Verzoekschrift 0838/2012, ingediend door Vasilis Hadjievangelou (Cypriotische 
nationaliteit), over veronderstelde schendingen van de mensenrechten op Cyprus

De heer Vincent Depaigne, EC (JUST), benadrukt dat de EC en de Unie alleen kunnen 
optreden als ze daar op grond van de Verdragen de bevoegdheid toe hebben. De EC heeft het 
verzoekschrift onderzocht en is niet in staat een verband te vinden tussen het verzoekschrift 
en het Europese recht. Het eigendomsrecht is een kwestie die onder de nationale wetgeving 
valt als een dergelijk verband ontbreekt. Hij concludeert dat dit proces niet kan worden 
voortgezet.

Spreker: De ondervoorzitter zegt dat dergelijke gevoelige kwesties moeten worden 
bijgehouden en dat het punt niet mag worden afgesloten.

Besluit: Het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van aanvullende informatie 
van de EC. 

12. Verzoekschrift 1653/2010, ingediend door Markella Isaia-Tsiakka (Cypriotische 
nationaliteit), namens de "Association of Refugee and Displaced Mothers" 
(Vereniging van moeders die vluchteling of ontheemd zijn), over discriminatie van 
de kinderen van vrouwelijke vluchtelingen

De heer Nikolaos-I. Iliopoulos, namens de EC (JUST), verklaart dat het Handvest van de 
grondrechten alleen van toepassing is bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving. Hij zegt 
dat de EC een intensieve briefwisseling heeft gevoerd met indiener, die ook een klacht had 
ingediend bij de EC, die vervolgens door de Commissie was afgesloten. De reden was dat 
sociale premies niet vallen onder het EU-recht. De EC heeft de indiener van de klacht 
doorverwezen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Sprekers: Jarosław Leszek Wałęsa vraagt of het mogelijk is dat het verzoekschrift niet wordt 
afgesloten totdat het antwoord van het EHRM beschikbaar is. De ondervoorzitter zegt dat net 
als de vorige kwestie ook dit verzoekschrift een heikel punt is.

Besluit: Het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van aanvullende informatie 
van de EC over het antwoord van het EHRM, en de commissie zal zich wenden tot de 
Commissie vrouwenrechten voor een advies over dit vraagstuk.

van 17.30 tot 18.30 uur (achter gesloten deuren)

13. Coördinatorenvergadering

* * *

Dinsdag 21 januari 2014

De vergadering wordt om 9.10 uur geopend onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).
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14. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

1) Follow-up van verzoekschriften over immigratie

De coördinatoren zijn van mening dat verzoekschriften over immigratie, vooral in 
verband met Lampedusa, van groot belang zijn, en ze besluiten een brief te sturen naar 
de Griekse regering met het verzoek om informatie over de plannen van het Griekse 
voorzitterschap in dezen.

2) Verzoeken om urgentieprocedures 

De coördinatoren besluiten de verzoeken om urgentieprocedures goed te keuren in 
verband met verzoekschriften waarvoor samenvattingen en aanbevelingen zijn verstrekt 
(1480/2013, 1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013). Voor alle 
andere verzoekschriften is besloten over te gaan tot een schriftelijke procedure 
(0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 1655/2013, 
1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 2383/2013, 
2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 2716/2013, 2813/2013). De coördinatoren 
ontvangen daarom uiterlijk donderdagochtend (23 januari 2014) een lijst met de 
resterende aangevraagde verzoekschriften en daarbij de voorlopige aanbevelingen voor 
ontvankelijkheid. Van de coördinatoren wordt zo snel mogelijk antwoord verwacht. 

3) Verzoeken tot wijziging van de aanbevelingen inzake nieuwe verzoekschriften 

i) Het verzoek om de status van het verzoekschrift (0665/2013) te wijzigen in 
ontvankelijk is verworpen. 

ii) Het verzoek om de status van de verzoekschriften (de reeks 0725-0825/2013, diverse 
verzoeken, 0884/2013 en 0829/2013) te wijzigen in ontvankelijk is verworpen. 

4) Dringend werkbezoek aan Taranto in verband met de staalfabriek ILVA 

De coördinatoren bevestigen hun eerdere besluit om geen nieuwe werkbezoeken af te 
leggen voor de verkiezingen. Op grond van het voorstel van de heer Jahr is men het er 
echter over eens dat elk lid van PETI een bezoek kan brengen aan Taranto en daar 
verslag over kan uitbrengen aan de commissie. 

5) Invaliditeit

Commissie EMPL is de commissie ten principale in dezen. Commissie PETI volgt de 
ontwikkelingen zorgvuldig en neemt indien nodig maatregelen. 

6) Openbare hoorzitting over het eerste Europese burgerinitiatief 

De commissie ENVI organiseert een hoorzitting over het onderwerp "Right2Water" 
(recht op water) in het kader van het eerste Europese burgerinitiatief. PETI en twee 
andere commissies zijn verbonden aan het evenement. De coördinatoren bespreken de 
rol van PETI en sporen leden aan tot actieve deelname. Mevrouw Mazzoni, de 
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voorzitter, zal de hoorzitting behandelen tijdens de eerste vergadering. De hoorzitting 
zal plaatsvinden op 17 februari 2014 om 15.00 uur in zaal JAN 4Q2.

7) Toekomstige agendaplanning

Mevrouw Belier verlangt dat verzoekschriften in verband met de Notre Dame des 
Landes (1342/2013 en 1645/2013) op een volgende agenda worden geplaatst. Het 
verzoek wordt afgewezen. 

8) Ontwerpagenda's

De ontwerpagenda voor februari wordt goedgekeurd en zal door het secretariaat worden 
verspreid.

9) Webportaal – nieuwe stand van zaken

De leden zijn ingenomen met de vooruitgang die is geboekt bij het ontwikkelen van het 
nieuwe webportaal van de commissie en de testfase die deze week zal beginnen. De 
voorzitter zal tijdens de volgende vergadering in februari verslag uitbrengen over de 
beoordeling van de testfase en een aanbeveling doen voor het tijdstip waarop het portaal 
de lucht ingaat. De leden worden uitgenodigd deel te nemen aan trainingssessies die 
worden georganiseerd door DG ITEC en DG COMM en die aanstaande woensdag en 
donderdag worden gehouden. Hierover wordt aparte informatie gestuurd door het 
secretariaat. 

10) Rondvraag

a) Update over de werkprocedures van de commissie (ingeschreven 
verzoekschriften, ter vertaling verstuurde samenvattingen, aan de leden 
rondgedeelde samenvattingen) 

De coördinatoren nemen kennis van de meest recente informatie over de enorme 
toename van het aantal verzoekschriften dat in 2013 is ingeschreven, in vergelijking 
met 2011 en 2012. Vorig jaar zijn er 2 862 verzoekschriften ingeschreven, wat 
gelijkstaat aan een toename van 45 % ten opzichte van 2012 en 102 % ten opzichte 
van 2011. 

Tevens wordt opgemerkt dat er samenvattingen aan de leden zijn rondgedeeld tot 
serie 0925/2013, met als termijn voor goedkeuring 20 januari 2014. Tijdens de 
zittingsperiode 2009-2014 zijn er ongeveer 10 000 verzoekschriften in behandeling 
genomen. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een samenvatting van de onkosten voor indieners 
van verzoekschriften, die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de 
commissievergaderingen. 

b) Speciaal verslag van de Europese Ombudsman over Frontex
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De coördinatoren merken op dat er naar aanleiding van de besluiten die zijn genomen 
tijdens de vergadering van 16 december 2013, een nieuwe aanvraag voor de 
voorbereiding van het speciaal verslag van de Europese Ombudsman over Frontex naar 
de Conferentie van commissievoorzitters is gestuurd. 

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

Jarosław Leszek Wałęsa, rapporteur, legt uit dat het verslag meer is dan louter een 
samenvatting van de activiteiten van het vorige jaar, en eigenlijk een overzicht geeft van de 
hele zittingsperiode. Het verslag bestaat uit drie delen: a) samenvatting, b) nieuwe 
perspectieven en c) werkmethodes. Hij acht het van groot belang dat de commissie de nieuwe 
interne regeling zal aannemen en dat het Parlement het Reglement dienovereenkomstig 
herziet. De rapporteur deelt de vergadering ten slotte mee dat de schaduwrapporteurs overeen 
zijn gekomen om met het oog op tijdsbesparing alleen te werken met de Engelse versie van 
het verslag. De termijn voor het indienen van amendementen is 27 januari 2014 en er zal over 
worden gestemd tijdens de vergadering van 11 februari 2014.

Sprekers: Heinz K. Becker is tevreden met het verslag. Volgens hem moet de commissie meer 
samenwerken met de andere commissies. Hij geeft aan dat hij een aantal amendementen zal 
indienen.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández zegt dat we er geen gewoonte van moeten maken om met één 
taal te werken en dat dit beschouwd moet worden als een uitzondering. Hij stelt voor om in 
het verslag ook politieke conclusies op te nemen, zoals de sterke toename van 
verzoekschriften in de afgelopen jaren en de zeer beperkte middelen van de commissie om 
alle verzoekschriften te verwerken. Hij vindt dat het webportaal nog voor het eind van het 
mandaat de lucht in moet, in de hoop dat het ons zal helpen bij ons werk. Tevens is meer 
flexibiliteit vereist bij de bezoeken van de commissie.

Charalampos Angourakis betreurt het dat het verslag slechts beschikbaar is in één taal. 
Volgens hem is het essentieel te vermelden met welke vraagstukken de commissie zich heeft 
beziggehouden, en de belangrijkste punten moeten worden opgesomd om een beeld te geven 
van het standpunt van de EU over elk onderwerp. Hiermee zouden we conclusies kunnen 
trekken over de verschillende EU-beleidsterreinen. Onze commissie is het best in staat om op-
en aanmerkingen en suggesties te geven over richtlijnen en de tenuitvoerlegging ervan. Ten 
slotte is hij het niet eens met punt 21 in het verslag (Europees burgerschap).

Jarosław Leszek Wałęsa levert commentaar op de voorstellen die in het debat zijn gedaan om 
verbeteringen aan te brengen in het ontwerpverslag, en is ingenomen met de amendementen. 

De voorzitter herinnert eraan dat er in 2013 45 % meer verzoekschriften waren dan het jaar 
ervoor en dat er in deze zittingsperiode, sinds 2009, ongeveer 10 000 verzoekschriften zijn 
ingediend. 

Besluit: De termijn voor de indiening van amendementen is 27 januari 2014. Stemming over 
het verslag zal plaatsvinden tijdens de vergadering op 10 en 11 februari 2014. 

16. Verslag over de studiereis naar Griekenland (17 t/m 20 september 2013)
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Carlos José Iturgaiz Angulo, hoofd van de delegatie, vertelt dat de delegatie tevreden was met 
de bezoeken aan verschillende gebieden en de besprekingen met veel autoriteiten en bewoners 
ter plaatse. In het verslag werden elf aanbevelingen gedaan over nationale afvalopslag en de 
locaties van de stortplaatsen. De EU-milieurichtlijnen moeten worden nageleefd en openbare 
informatie over de plannen moet gedetailleerd zijn en beschikbaar worden gesteld aan de 
bevolking die vervolgens haar eigen afweging kan maken. Ook zegt hij dat de EC haar beleid 
over overheidsfinanciering moet herzien en nauwkeurig moet controleren hoe de financiering 
is besteed. Over de amendementen op het verslag kan in de volgende vergadering worden 
gestemd. 

De heer Ioannis Couniniotis, EC (ENV), deelt mee dat de EC kennis neemt van de 
aanbevelingen. Hij benadrukt dat de drie verzoekschriften over Grammatiko al meermalen 
zijn besproken in de Griekse Raad van State en dat werd besloten tot de voortzetting van het 
project. De EC zal het project in de gaten blijven houden, maar constateert in dit stadium geen 
schending van de EU-wetgeving. In verband met de stortplaatsen in Karvounari wijst hij op 
enige problemen, maar ook op de duidelijke verbeteringen, en de Commissie wacht op meer 
informatie om grondigere analyses te kunnen uitvoeren. Wat betreft de andere 
verzoekschriften merkt de EC op dat deze zorgvuldig onderzocht worden.

De voorzitter verlangt dat de Commissie commentaar geeft op het verslag en niet alleen op 
haar eigen optreden.

Sprekers: Nikolaos Chountis merkt op dat we systematischer te werk moeten gaan, wat 
inhoudt dat er adequate maatregelen moeten worden genomen om een eind te maken aan 
bepaalde projecten, vooral als er sprake is van geldverspilling of als de nodige studies niet 
zijn uitgevoerd. Volgens hem zijn de conclusies van het verslag correct, maar moet de 
commissie specifieker zijn in de gevallen die zij onder ogen heeft gekregen, aangezien de 
burgers concrete inspanningen verwachten om een verandering te bewerkstelligen.  

Charalampos Angourakis geeft aan dat er momenteel ook een probleem is met smog vanwege 
de verbranding van hout, waardoor grote gezondheidsproblemen ontstaan. Hij zegt dat het 
bezoek zeer nuttig was, maar dat de delegatie ondanks alle inspanningen slechts het topje van 
de ijsberg heeft gezien. De milieuproblemen zijn zo groot dat we ook moeten praten over de 
bestraffing van bepaalde autoriteiten, organen en organisaties als ze de voorschriften niet 
hebben nageleefd. Verder zegt hij dat de commissie specifieker moet zijn in haar verslag.

Nikolaos Salavrakos merkt op dat er zonder meer veel problemen met vervuiling en afval zijn 
in Griekenland. De vraag is echter hoe ver de commissie in juridisch opzicht kan gaan, 
aangezien afval verband houdt met het subsidiariteitsbeginsel. Hij stelt voor punten 6, 7 en 8 
in het verslag te verduidelijken en te concretiseren zodat er een grotere nadruk kan worden 
gelegd op afvalbeheer. 

Zbigniew Zaleski is van mening dat deze debatten plaats moeten vinden in het 
planningsstadium zodat beide partijen zich bewust zijn van de voordelen en de gevolgen van 
de projecten.

Marino Baldini benadrukt hoe belangrijk het is dat de leider van de studiereis competent is en 
dat in dit geval de Griekse leden actieve betrokkenheid toonden. Hij vindt dat dit bezoek als 
voorbeeld kan dienen voor hoe een dergelijke activiteit moet worden georganiseerd.
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Indiener Kyriakos Gkikas wil dat er een einde wordt gemaakt aan alle milieumisdrijven die in 
Griekenland worden gepleegd. Al dit soort projecten moeten zorgvuldig worden onderzocht 
volgens de milieuwetgeving met inachtneming van passende recyclingmaatregelen. 

Carlos José Iturgaiz Angulo rondt het debat af door te zeggen dat de op- en aanmerkingen 
zullen worden opgenomen in het definitieve verslag, en dat uit de discussie wel blijkt hoe 
belangrijk het bezoek was. Hij geeft aan dat we geen sancties kunnen opleggen aangezien dit 
onderwerp niet binnen onze bevoegdheid valt, en dat de burgers liever zien dat we 
oplossingen aandragen dan straffen opleggen. Hij verzoekt de leden amendementen voor te 
stellen op de punten 6, 7 en 8. 

Besluit: De aanneming van het verslag zal plaatsvinden tijdens de vergadering in februari. 

De vergadering wordt vanaf 10.30 uur voortgezet onder voorzitterschap van Willy Meyer 
(ondervoorzitter). 

17. Verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw toekomst

De heer Nikolaos Salavrakos, rapporteur, merkt op dat hij wacht op commentaar op en 
bijdragen aan het verslag. 

Mevrouw Nathalie Stockwell, Commissie (JUST) benadrukt dat er al veel is bereikt sinds 
2010. De lijst van resultaten is op internet te vinden.

Sprekers: Heinz K. Becker stelt voor om 25 uitgevoerde maatregelen die zijn genoemd door 
de EC op te nemen in het verslag. Het Europees burgerschap moet worden beschouwd als een 
belangrijke prestatie; vraagstukken als de harmonisatie van pensioenrechten of de 
behandeling van burgers uit derde landen zijn geen kwesties die bij dit verslag horen.

Nikolaos Chountis stemt in met compromisamendementen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Met twee andere 
amendementen is hij het niet eens. 

Tatjana Ždanoka is van mening dat het Europees burgerschap meer moet worden 
gewaardeerd en moet worden gegeven aan burgers die bijv. een Lets of Estisch paspoort 
hebben maar in andere lidstaten niet worden beschouwd als burgers, aangezien ze geen 
volledige rechten genieten, zoals stemrecht.

Victor Boştinaru vindt dat we moeten kijken naar het recht van burgers om te stemmen en 
zich kandidaat te stellen bij verkiezingen, aangezien dit een groot probleem is. Deze kwestie 
moet in overleg met de rapporteur worden behandeld en daarna in een duidelijke verklaring 
aan de Commissie worden geformuleerd zodat die erop kan reageren. 

Nikolaos Salavrakos merkt op dat we kunnen kijken naar algemene beginselen in het verslag 
zonder ons te zeer op het terrein van subsidiariteit te begeven.

Besluit: De stemming over het verslag zal plaatsvinden tijdens de vergadering in februari. 

18. Verzoekschrift 1175/2012, ingediend door Tania Jackson (Britse nationaliteit), over 
de geplande bouw van twee kernreactoren in Hinkley Point, Verenigd Koninkrijk
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De heer Santiago Martinez Iglesias, EC (ENER), zegt dat de Commissie van mening is dat er 
in het huidige systeem van stralingsbescherming rekening wordt gehouden met de factoren 
leeftijd en geslacht bij stralingsrisico's en dat zowel vrouwen en mannen als zuigelingen en 
kinderen op voldoende wijze worden beschermd tegen de gevaren van blootstelling aan 
ioniserende straling. In haar advies dat in juli 2012 overeenkomstig artikel 41 van het 
Euratom-Verdrag was aangenomen, was de Commissie van mening dat de geplande 
investering voor twee kernreactoren in Hinkley Point voldeed aan de doelstellingen van het 
Euratom-Verdrag. Hij onderstreept dat het een nationale bevoegdheid is om erop toe te zien 
en te controleren dat kernreactoren beschikken over een toereikend beveiligings- en 
veiligheidsniveau en dat daarbij rekening wordt gehouden met de stresstests die in het leven 
zijn geroepen na het ongeval in Fukushima. 

Sprekers: Keith Taylor constateert dat de EC niet ver genoeg is gegaan in haar onderzoeken 
en controles aangezien vooral vrouwen het risico lopen stralingssignalen op te vangen. Hij 
verzoekt om nadere toelichting over dit onderwerp.

Besluit: Het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van aanvullende informatie 
van de Commissie.

19. Verzoekschrift 0413/2012, ingediend door Petar Troyanski (Bulgaarse nationaliteit), 
namens het Verbond voor de vrijheid van meningsuiting "Anna Politkovskaya", 
betreffende de veronderstelde onregelmatigheden met betrekking tot de 
kerncentrales in Bulgarije

De heer Santiago Martinez Iglesias, EC (ENER) zegt dat het aan Bulgarije is om te beslissen 
of er een nieuwe kerncentrale gebouwd wordt op zijn grondgebied of niet. Hoe dan ook moet 
de EU- en Euratom-wetgeving worden nageleefd. Elk investeringsproject moet worden 
aangemeld op grond van artikel 41. In dit geval was de Commissie in 2008 van mening dat 
alle aspecten van de investering in overeenstemming waren met de doelstellingen van het 
Euratom-Verdrag. Wat betreft onderzoek naar de vermeende "overproductie" van elektriciteit 
door de bestaande kerncentrale in Kozloduy en de toekomstige kerncentrale in Belene, kan de 
Commissie geen commentaar geven, omdat deze bevoegdheid is toegekend aan de nationale 
autoriteiten. Tevens wijst hij erop dat wat het verzoek om strafrechtelijke vervolgingen 
betreft, de Commissie geen commentaar kan geven, omdat het strafrecht een exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten is.

Sprekers: Iñaki Irazabalbeitia Fernández geeft aan dat de Commissie gelijk heeft wat betreft 
haar bevoegdheden in deze kwestie, en dat de documenten die zijn opgesteld door de 
Bulgaarse autoriteiten lijken te voldoen aan de EU-normen. Hij wil nogmaals aangeven dat hij 
tegen het gebruik van kernenergie is.

Besluit: Het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van aanvullende informatie 
van de Commissie.

20. Verzoekschrift 1666/2013, ingediend door P.T. (Roemeense nationaliteit), namens de 
vereniging "Save Damaroaia and Bucurestii Noi Neighbourhoods", over vermeende 
schending van Europese wetgeving met betrekking tot de bouw van een groot aantal 
panden in de historische wijk "Parcelarea Bazilescu" (Boekarest, Roemenië)
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De heer P.T., indiener, voorzitter van de vereniging die het verzoekschrift heeft ingediend, 
merkt op dat er grote bouwprojecten, bestaande uit meer dan 200 gebouwen, aan de gang zijn 
in twee wijken in Boekarest waar ook historische monumenten te vinden zijn. Vanwege de 
invloed van bepaalde belangengroepen schenden de autoriteiten in Boekarest de 
stedenbouwkundige voorschriften. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder plaats 
te reserveren voor groene ruimte in de belendende gebieden en zonder parkeerplaatsen aan te 
leggen. Hij roept de hulp van Europa in om Roemenië te beschermen. 

Mevrouw Daniela-Valeria Andrei deelt als vertegenwoordiger van de EC (ENV) mee dat het 
verzoekschrift zo recent is dat de Commissie het momenteel nog onderzoekt en volgens de 
regels schriftelijk antwoord zal geven. 

Sprekers: Victor Boştinaru merkt op dat dit project typerend is voor wat er momenteel 
gebeurt in Boekarest. Deze wijk in Boekarest is altijd groen geweest, zelfs in de 
communistische periode, en is de grootste groene ruimte in de stad. Naarmate het project 
vordert, neemt de vervuiling toe. Hij wijst er tevens op dat deze wijk speciale bescherming 
geniet tegen de bouw van hoge gebouwen, en een historisch karakter heeft. Zelfs de 
veiligheidsvoorschriften tegen aardbevingen zijn niet nageleefd. De stad Boekarest heeft een 
zeer liberale houding ingenomen in dit project, terwijl Boekarest het meest riskante gebied 
van Roemenië is om bouwwerkzaamheden uit te voeren. Volgens de spreker is er sprake van 
het witwassen van geld in dit project. Er moet een duidelijke boodschap worden uitgezonden 
naar het Roemeense parlement, de senaat, de autoriteiten van de stad Boekarest en de 
Roemeense ombudsman.

Besluit: Het verzoekschrift wordt niet afgesloten. Er wordt besloten de Europese Commissie 
te verzoeken zo snel mogelijk te antwoorden, en het verzoekschrift naar de Commissie 
verzoekschriften in het Roemeense parlement, de senaat en de Roemeense Ombudsman te 
sturen.

21. Verzoekschrift 0359/2012, ingediend door Maria Elena Solís Yánez (Spaanse 
nationaliteit), over de vergunning voor olie-exploratie in Fuerteventura en 
Lanzarote (Canarische Eilanden), die vermoedelijk een inbreuk vormt op de 
Richtlijn betreffende milieueffectbeoordelingen en de Habitatrichtlijn

en
Verzoekschrift 0559/2012, ingediend door Pedro Hernández Camacho (Spaanse 
nationaliteit), gesteund door 164 medeondertekenaars, over de vergunning voor 
olie-exploratie op Fuerteventura en Lanzarote (Canarische Eilanden), die 
vermoedelijk een inbreuk vormt op de Richtlijn milieueffectbeoordeling en de 
Habitatrichtlijn

en
Verzoekschrift 0683/2012, ingediend door Maria del Carmen Cabrera González 
(Spaanse nationaliteit), over de vergunning voor olie-exploratie op Fuerteventura en 
Lanzarote (Canarische Eilanden), die vermoedelijk een inbreuk vormt op de 
Kaderrichtlijn water

en
Verzoekschrift 1826/2012, ingediend door Daniel Pérez Creus (Spaanse 
nationaliteit), over de vergunning voor olie-exploratie op Fuerteventura en 
Lanzarote (Canarische Eilanden)

en
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Verzoekschrift 0801/2013, ingediend door María Mercedes Gómez Sande (Spaanse 
nationaliteit), over de vergunning voor olie-exploratie op Fuerteventura en 
Lanzarote (Canarische Eilanden)

De heer Pedro Hernandez Camacho, indiener, legt uit dat de vijf verzoekschriften verband 
houden met de kwesties milieu en energie in het kader van olie-exploratie op Fuerteventura en 
Lanzarote (Canarische Eilanden). Hij wijst erop dat de Spaanse regering toestemming heeft 
gegeven voor diepzeeboringen in het gebied dat meer dan 6 000 km2 beslaat. Elk jaar 
bezoeken meer dan 12 miljoen toeristen de Canarische Eilanden. Met deze projecten is een 
nationale troef van de eilanden blootgesteld aan risico's ten gunste van een particuliere 
oliefirma. De richtlijn inzake diepzeeboren is niet nageleefd en er zijn geen alternatieve 
methoden onderzocht. De boringen kunnen ook tot seismische risico's leiden. De EC is hier 
volledig van op de hoogte maar doet alsof er niets aan de hand is en heeft niet gereageerd op 
deze projecten. 

Er wordt een video vertoond. Sprekers: Richard Steiner, Marisa Tejedor en Horst Likens. De 
toespraak van de heer Wilson wordt schriftelijk rondgedeeld. 

Mevrouw Maria Del Carmen Cabrera Gonzalez, indienster, benadrukt dat zeewater de enige 
bron voor drinkwater op de Canarische Eilanden is omdat er geen rivieren of meren zijn en er 
weinig regen valt. Water is een algemeen goed en niet iets om zakelijke winst uit te halen. Ze 
zegt dat de indieners ook voor volgende generaties strijden en dat het onbegrijpelijk is hoe dit 
mogelijk is in de 21e eeuw.

De heer Domingo Montanez Montanez, indiener, onderstreept het risico op een lek als gevolg 
van diepzeeboren. De afhankelijkheid van de eilanden van ontziltingsinstallaties voor al het 
zoete water leidt tot grote kwetsbaarheid in het geval van een olielek. De schade zou uiteraard 
zeer groot zijn en er zijn geen duidelijke garanties dat dit niet zal gebeuren. 

Mevrouw Maria Mercedes Gomes Sande, indienster, wil weten wat alle Europese 
verordeningen voorstellen, zoals het Landschapsverdrag, als deze voorschriften op nationaal 
niveau niet worden nageleefd. Burgers nemen geen deel aan dit project. De regels voor 
ruimtelijke ordening zijn geschonden en er wordt geen rekening gehouden met de 
duurzaamheidsvoorschriften voor de eilanden en het toerisme. 

De heer Daniel Fernandez Gomez, Commissie (ENV), merkt op dat het de bevoegdheid van 
de nationale autoriteiten is om de EU-wetgeving uit te voeren en na te leven, en de risico's van 
dit type activiteit te helpen beperken. De EC heeft de Spaanse autoriteiten om informatie 
verzocht, die meedeelden dat er een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd voor de olie-
exploratieprojecten waarin is gekeken welke directe en indirecte gevolgen dit project zou 
hebben op het milieu. Totdat de bevoegde autoriteiten hun definitieve toestemming hebben 
gegeven voor de projecten, kan de EC niet beoordelen of de milieueffectbeoordeling is 
geschonden of niet. Zodra er toestemming is verleend voor de projecten zal de EC zeer 
nauwlettend bijhouden of alle voorschriften uit de EU-wetgeving worden nageleefd.

Sprekers: Juan Fernando López Aguilar geeft aan dat de Spaanse socialistische delegatie haar 
volledige steun geeft aan de indieners. Er bestaan ernstige vermoedens dat de EU-
milieuwetgeving niet is nageleefd. Duurzaam toerisme is de spil waarom het eiland draait, en 
het project strookt daar niet mee. Ook richtlijnen betreffende particuliere en 
overheidsinvesteringen, fauna en flora en beschermde gebieden die zijn verbonden aan 
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Natura 2000 geven aanleiding tot twijfel. Daarnaast worden de mededingingsregels niet 
nageleefd aangezien alle projecten worden toegekend aan hetzelfde bedrijf. Hij pleit ervoor 
om dit project tegen te houden. 

Victor Boştinaru herinnert aan de olieramp in de Golf van Mexico en de verstrekkende 
gevolgen daarvan, en vindt dat de EC rekening moet houden met de lering die is getrokken uit 
deze tragedie. Hij zegt dat de milieueffectbeoordeling alleen voor dit project was opgesteld. 
Momenteel zijn er onderhandelingen gaande over amendementen op de richtlijn, met het oog 
op transparantie, objectiviteit en de voorkoming van belangenconflicten in soortgelijke 
gevallen als dit project. Hij herinnert eraan dat de plaatselijke autoriteiten en bevolking tegen 
het project zijn, dat er geen overleg is gevoerd met de belanghebbenden en dat er niet is 
gezocht naar alternatieve bronnen. 

Gabriel Mato Adrover constateert dat de EC geen inbreuken op de wetgeving heeft 
vastgesteld. Volgens hem is er veel openbaar overleg geweest over het project: diverse 
instellingen, plaatselijke autoriteiten, ngo's, vissers en zelfs de groene fietsclub zijn 
geraadpleegd, d.w.z. duizenden mensen. 

Raül Romeva i Rueda zegt dat er geen passend overleg heeft plaatsgevonden en dat de 
adviezen van de mensen verworpen zijn. Het project druist in tegen het model van 
hernieuwbare, schone energie. Hij onderstreept verder dat de gevolgen voor het milieu ernstig 
en onomkeerbaar zijn.

Vicente Miguel Garcés Ramón is van mening dat de EU de plicht heeft om de situatie op het 
grondgebied van de EU te volgen, en er rekening mee moet worden gehouden dat plaatselijke 
autoriteiten tegen dit project zijn. Hij verzoekt de Commissie agressiever op te treden en aan 
te dringen op het verstrekken van informatie die ze nog niet heeft. We moeten de Spaanse 
regering ook met klem verzoeken dat ze erop toeziet dat de plaatselijke bevolking hiervan 
geen schade ondervindt in hun inkomen en bij het toerisme. De commissie moet de EC 
verzoeken verder te gaan met haar onderzoek.

Iñaki Irazabalbeitia Fernández stelt dat dit project verdergaat dan een probleem met 
richtlijnen, aangezien het een kwestie is van menselijke grondrechten. Het gaat hier om 
drinkwater dat bedreigd wordt, en we moeten het recht op drinkwater van de eilandbewoners 
verdedigen. Het hetHHet boren naar olie bij de kust van de eilanden druist in tegen dit 
beginsel.

Willy Meyer, ondervoorzitter, zegt dat hij verbaasd is dat het maatschappelijk middenveld 
aanwezig is om te pleiten voor voorzorgsbeginselen in een dergelijk project, en niet de 
Europese Commissie wier antwoorden op de ingediende klachten tegenstrijdig zijn. Hij toont 
zich bezorgd over het feit dat, volgens het bewijs van deskundige Richard Steiner, die de 
milieueffectbeoordeling van Repsol heeft bekeken, sommige bronnen bij de Canarische 
Eilanden dieper zijn dan de bron waardoor het lek in de Golf van Mexico ontstond, en dat een 
dergelijk project gezien de ervaringen met een eerdere ramp niet zou worden goedgekeurd 
door de autoriteiten van de VS. Hij wijst tevens op de verklaring van Steiner dat de 
hoeveelheid gelekte olie bij een ongeval veel groter zou zijn dan is aangegeven in de 
milieueffectbeoordeling.  

De vertolking wordt om 12.46 uur beëindigd. De vergadering wordt uitsluitend in het Spaans 
voortgezet. 
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Besluit: De verzoekschriften worden niet afgesloten in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie.

* * *

22. Verzoekschriften onder B

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 1386/2011, 0079/2012, 0109/2012, 
0244/2012, 0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 1038/2012, 
1041/2012, 1450/2012, 1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 1798/2012, 
1799/2012, 1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 0034/2013, 
0042/2013.

De volgende verzoekschriften worden uit deel B geschrapt en niet afgesloten: 0181/2011, 
0134/2012, 1321/2012 en 1555/2012.

o O o

23. Datum en plaats volgende vergadering
 10 februari 2014, 15.00 - 18.30 uur
 11 februari 2014, 9.00 - 12.30 uur

De ondervoorzitter sluit de vergadering om 12.57 uur.

Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (16 december 2013) ontvankelijk
zijn verklaard.
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