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Vergadering van 10 februari 2014, 15.00 - 18.30 uur

en 11 februari 2014, 09.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op 10 februari 2014 om 15.15 uur geopend onder voorzitterschap van 
Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 528.119, FdR 1017824)

De voorzitter deelt mee dat voor punt 8 van de agenda mogelijk moet worden gewacht tot Jim 
Higgins ter vergadering arriveert. Hierdoor kan dit punt een ander nummer krijgen. De 
voorzitter deelt mee dat er indieners aanwezig zijn voor de punten 5, 7, 8, 15 en 16.  Bij punt 
9 zullen twee deskundigen de studie inzake het Europees burgerinitiatief toelichten.
Bij punt 14 (studiereis naar Griekenland) zal Vasilios Liogkas, vertegenwoordiger van de 
Griekse regering, een verklaring afleggen.

De ontwerpagenda wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

16 december 2013 (PE 526.282, FdR 1014945 + bijlage)

Jarosław Leszek Wałęsa verzoekt om uitstel van de goedkeuring van de notulen van 16 
december 2013 totdat Carlos José Iturgaiz Angulo ter vergadering arriveert (vertraagde 
vlucht).

De notulen van 16 december 2013 worden derhalve later goedgekeurd, met uitsluitend het 
afwijkend advies van Angelika Werthmann en Tatjana Ždanoka over het verslag inzake 
Galicië (1 pagina) en de briefwisseling met Voorzitter Schulz over dezelfde kwestie.

3. Mededelingen van de voorzitter
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Geen mededelingen.

4. Rondvraag

Geen.

5. Verzoekschrift 0232/2013 door Anna Kleszcz (Poolse nationaliteit), over de 
invoering van uniforme Europese procedures voor de behandeling van chronische 
pijn in medische inrichtingen

Sprekers: Anna Kleszcz, Albrecht Werner (EC), Jarosław Leszek Wałęsa, Marino Baldini, 
Erminia Mazzoni. 

De Commissie, die wordt vertegenwoordigd door Albrecht Werner, roept ngo's als Pain 
Alliance Europe op om richtsnoeren voor de gezondheidszorg op te stellen. De Commissie zal 
de samenwerking tussen de lidstaten ondersteunen door middel van financiering via een 
aantal gezondheidsprojecten. Hij herinnert de leden eraan dat gezondheidsdiensten 
overeenkomstig het VWEU onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen. 

Ter ondersteuning van dit verzoekschrift leest Marino Baldini een brief van Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg voor.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten, om opheldering over de richtsnoeren van de Commissie 
op het gebied van gezondheidsbeleid verzoeken en Commissaris Borg een brief doen 
toekomen. 

6. Verzoekschrift 0807/2013, ingediend door Heinrich Haller (Duitse nationaliteit), 
over een bedrijfsongeval

Sprekers: Albrecht Otting (EC), Peter Jahr 

Albrecht Otting van DG EMP van de Commissie stelt de commissie in kennis van het feit dat 
kwesties met betrekking tot bedrijfsongevallen onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen 
(in dit geval Nederland). 

Besluit: Indiener het antwoord van de EC doen toekomen. Het verzoekschrift afsluiten.

7. Verzoekschrift 1517/2012, ingediend door G.S. (Italiaanse nationaliteit), over de 
vrijwaring van de Italiaanse staat van maritieme concessies als voorzien in 
Richtlijn 2006/123/EG

Sprekers:  S.G., Paolo Lavaggi (EC), Claudio Morganti, Peter Jahr, Marino Baldini, Francisco 
José Millán Mon, Erminia Mazzoni.

Indiener dringt erop aan dat maritieme concessies van de Italiaanse staat met betrekking tot 
stranden die worden uitgebaat als privéstranden worden uitgesloten van de werkingssfeer van 
Richtlijn 2006/123/EG (de dienstenrichtlijn). Hij verzoekt om een bijeenkomst tussen de 
concessiehouders, de regering en de Commissie.
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De Commissie is bereid met de Italiaanse regering te spreken om een oplossing te vinden die 
kan zorgen voor een evenwicht tussen de wensen van de concessiehouders en de noodzaak
om het EU-recht correct toe te passen. De Ley de Costas wordt genoemd als tegengesteld 
voorbeeld van wat er in Italië aan de hand is sinds de regering bezittingen moet onteigenen. 

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten, de Commissie om nadere inlichtingen verzoeken en de 
Italiaanse autoriteiten een brief doen toekomen. 

8. Verzoekschrift 1938/2012, ingediend door Danny Byrne (Ierse nationaliteit), over 
discriminatie door de Ierse autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van de Lost at 
Sea-regeling

Sprekers: Danny Byrne, Frederik Schutyser (EC), Jim Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Peter Jahr, Erminia Mazzoni. 

Aangezien de Commissie niet in kennis is gesteld van de Lost at Sea-regeling ten tijde van de 
toepassing en het bestaan ervan, kan er geen inbreukprocedure worden opgestart.  

Besluit: De commissie doet de Ierse autoriteiten een brief over deze zaak toekomen waarin 
om opheldering wordt gevraagd. Het verzoekschrift wordt niet afgesloten.

9. Presentatie van studie over het Europees burgerinitiatief (EBI):

"European Citizens' Initiative (ECI) – first lessons of implementation" (Het Europees  
burgerinitiatief (EBI) - eerste lessen na de uitvoering)

Marta Ballesteros en Emanuela Canetta van Milieu Law and Policy Consulting lichten de 
belangrijkste punten van de studie toe. Er wordt opgemerkt dat zich tijdens de organisatie van 
de eerste EBI-hoorzitting een aantal moeilijkheden hebben voorgedaan, zoals: 
- moeilijkheden om tegenhangers in andere lidstaten te vinden
- duur proces
- ongelijkheid tussen de EBI-organisatoren voor wat de toegang tot financiering betreft
- gebrek aan middelen van de Commissie en de lidstaten
- belangenconflict
- gebrek aan informatie over het EBI in het algemeen

De aanstaande beoordeling van de Europese Commissie biedt een goede gelegenheid om de 
reeds zichtbare tekortkomingen in de voorbereiding van de eerste EBI-hoorzitting, die zal 
plaatsvinden in het Europees Parlement op 17 februari 2014, te onderstrepen. 

Sprekers: Olga Kurpisz (EC), Gerald Häfner, Nikolaos Chountis, Erminia Mazzoni. 

De Commissie is ingenomen met de onlangs uitgebrachte vragenlijst van de Ombudsman 
inzake het EBI. De leden uiten kritiek op diverse nationale elementen in het registratiesysteem 
bij het inschrijven voor het EBI, en verzoeken om de publieke opinie bewust te maken van het 
EBI. 

van 17.30 tot 18.30 uur (achter gesloten deuren)
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10. Coördinatorenvergadering

De vergadering wordt om 18.37 uur gesloten.

* * *

Dinsdag 11 februari 2014

De vergadering wordt om 9.10 uur geopend onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).

11. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

1) Openbare hoorzitting over het eerste Europees burgerinitiatief (EBI)

Met het oog op de eerste EBI-hoorzitting over Right2Water, die zal plaatsvinden op 
17 februari 2014, erkennen de coördinatoren de brief van de voorzitter aan de 
voorzitter van de Commissie ENVI, Matthias Groote, inzake een aantal 
organisatorische aspecten, in het bijzonder de vereiste betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld en belanghebbenden bij het debat, op een geschikt 
moment, zoals overeengekomen tijdens hun vorige vergadering. De voorzitter stelt 
de leden tevens in kennis van haar ontmoeting met dhr. Groote in Straatsburg, 
waarbij zij over deze kwestie hebben gesproken. De voorstellen voor de organisatie 
voor wat spreektijd en de structuur van de hoorzitting betreft, worden ook ter 
beschikking gesteld.

De voorzitter verzoekt de coördinatoren om haar vóór vrijdag 14 februari de namen 
te doen toekomen van degenen die tijdens de hoorzitting het woord wensen te 
voeren. Peter Jahr, Nikolaos Chountis en Gerald Häfner worden genoteerd; vier 
andere leden zullen nog door de fracties worden benoemd.

2) Webportaal – nieuwe stand van zaken

De voorzitter stelt de leden in kennis van de voorlopige opmerkingen die zijn 
ontvangen naar aanleiding van de nog lopende testfase van het project, waarbij 
circa 50 personen aan de opleidingsoefening hebben deelgenomen. Een dezer dagen 
zal zij een document verspreiden met daarop een samenvatting en een analyse van 
de ontvangen opmerkingen. De URL in kwestie is naar alle leden gestuurd. 
Gedetailleerde documenten zijn per e-mail doorgestuurd naar de coördinatoren en 
de fractiesecretariaten.

De leden zijn van mening dat het project op de goede weg is, en moedigen de 
technische diensten aan de ontvangen feedback volledig in aanmerking te nemen en 
ervoor te zorgen dat er in dit verband wijzigingen worden doorgevoerd. De leden 
besluiten dat de werkzaamheden aan het toekomstige webportaal vóór het einde van 
de zittingsperiode moeten worden afgerond en dat tijdens een volgende vergadering 
een besluit over de lancering ervan zal worden genomen. Peter Jahr stelt voor het 
webportaal officieel te lanceren tijdens de volgende zittingsperiode, namelijk in 
september.
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3) Komende herziening van de werkmethoden van PETI, voorstel aan de 
commissievoorzitter en de coördinatoren om een brief aan de secretaris-
generaal te medeondertekenen en een stemming in de commissie over de 
interne voorschriften van PETI voor te bereiden, op verzoek van Victor 
Boştinaru en Peter Jahr

Peter Jahr presenteert een ontwerpbrief over de werkmethoden van de commissie, 
die is medeondertekend door Victor Boştinaru, die volgens hem aan de secretaris-
generaal moet worden gestuurd. Na een discussie deelt de voorzitter mee dat zij de 
brief niet zal ondertekenen.  De coördinatoren van ECR, GUE en Verts/ALE zijn 
tegen het voorstel en EFD en ALDE vragen om nader op de kwestie in te gaan. 
Victor Boştinaru wijst op de duidelijke voorschriften voor de commissie die de 
doeltreffendheid en de geloofwaardigheid van de commissie ten goede zullen 
komen. De PPE- en S&D-Fracties stellen voor om vóór het einde van de 
zittingsperiode een stemming in de Commissie PETI over de interne voorschriften 
te organiseren. Margrete Auken vraagt om een openbaar debat in de commissie 
over de werkmethoden.

4) Ontwerpagenda's. Toekomstige agendaplanning

Medegedeeld wordt dat de ontwerpagenda voor de vergadering van maart via de 
schriftelijke procedure zal worden verspreid en goedgekeurd. De volgende agenda 
voor de laatste vergadering van de commissie op 1 april is tevens in voorbereiding.

5) Verzoeken om wijziging van aanbevelingen

i) Op verzoek van Victor Boştinaru, Jaroslav Paška en Nikolaos Salavrakos,
verzoekschrift 1002/2013, ingediend door Varszegi Asztrik (Hongaarse 
nationaliteit), over herstel van het kasteel van Lonyay in Rusovce, Slowakije:

De coördinatoren hechten hun goedkeuring aan het voorstel om de aanbeveling te 
wijzigen in "niet-ontvankelijk".

ii) Op verzoek van Iñaki Irazabalbeitia Fernández: verzoekschrift 866/2013, ingediend 
door Giannis Daras (Griekse nationaliteit), namens de International Sports Press 
Association (AIPS), over de plotselinge sluiting van de Griekse openbare omroep 
ERT (Elliniki Radiofonia Tileorasi): 

De coördinatoren hechten hun goedkeuring aan de voorgestelde wijziging en het 
verzoekschrift wordt ontvankelijk verklaard.

6) Speciaal verslag van de Europese Ombudsman over Frontex

De coördinatoren stemmen in met het voorstel van Margrete Auken om de 
commissie van start te laten gaan met de voorbereiding van een verslag over het 
speciaal verslag van de Europese Ombudsman over Frontex dat, aangezien de 
Conferentie van voorzitters geen besluit neemt, wellicht alleen door de commissie 
moet worden onderzocht, ter voorbereiding van een eventuele follow-up in de 
volgende zittingsperiode indien de toekomstige commissie hiertoe besluit. 



PE529.858v01-00 6/15 PV\1020933NL.doc

NL

7) Verzoeken om spoedprocedures

Op verzoek van de Verts/ALE-Fractie moeten de aanbevelingen in het kader van de 
spoedprocedure voor de verzoekschriften 1655/2013, 1852/2013, 2287/2013, 
2473/2013 en 2531/2013 worden herzien en opnieuw ter goedkeuring worden 
ingediend bij de coördinatoren, met het oog op de vergadering van maart. De 
coördinatoren besluiten dat dit moet gebeuren via de schriftelijke procedure, en dat 
de uiterste termijn hiervoor vrijdag 14 februari is.

8) Rondvraag

Handicaps - Een brief van Commissaris Michel Barnier over de bekrachtiging van 
het Verdrag van Marrakesh is verspreid onder alle leden en ter kennis genomen.

De coördinatoren nemen kennis van de brief van Commissaris Michel Barnier, 
waarin hij stelt dat hij het Verdrag van Marrakesh wil omzetten in concrete 
resultaten voor visueel gehandicapte en slechtziende personen.

12. Verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw toekomst
(2013/2186(INI)), (COM(2013) 269 def.)
Rapporteur:  Nikolas SALAVRAKOS  (EFD)

Sprekers: Nikolaos Salavrakos

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd met 21 stemmen voor en 0 tegen, bij 0 onthoudingen.

Goedgekeurde amendementen: COMP 1, COMP 2, COMP 3, COMP 4, COMP 5, COMP 6, 
COMP 7, COMP 8, 28, 31, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 64 + mond AM, 
70, 74, 78, 80, 81 (1e deel), 82, 83 + mond AM, 85, 86, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 + mond AM, 11, 
15, 16 + mond AM, 19, 20 + mond AM, 21 (2e deel), 22, 23, 24, 25 (1e deel)

Verworpen amendementen: 30, 34, 35, 39, 41, 45, 49, 53, 56, 58, 71, 75, 77, 81 (2e deel), 84, 
7, 18, 21 (1e deel), 25 (2e deel), 26

Vervallen amendementen: 9, 12, 13, 14, 17, 32, 33, 87, CULT §§ 1+4+15+16, 37, 43, 44, 
CULT §§ 3+9+11+13, 48, 63, 68, 51, 54, 55, 65, 66, 67, 69, 76, 79, 27, 88, 29, 72, 73, 2

13. Jaarverslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2013
Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor en 3 tegen, bij 0 onthoudingen.
Goedgekeurde amendementen: 23, 26, mond AM  op par 4a (nieuw) van Margrete Auken en 
Jarosław Leszek Wałęsa, 29 + mond AM (1e deel), 30, 31, 32, COMP 1, 34, 35, COMP 2, 
COMP 3, 42, 43, 45 (1e deel), 46, mond AM op par 19 van Jarosław Leszek Wałęsa, 48 (1e 
en 2e deel), 50, 51, 52, 54, COMP 4, 59, 60, 61, 65, 67, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1e deel), 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22.

Verworpen amendementen: 24, 25, 29 (2e en 3e deel), 40, 41, 44, 45 (2e deel), 48 (3e deel), 
49, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 66, 2, 10 (2e deel), 12, 19
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Vervallen amendementen: 28, 33, 36, 37, 38, 39, 47, 57, 58, 

14. Verslag over de studiereis naar Griekenland (17 t/m 20 september 2013)

Vasilios Liogkas, vertegenwoordiger van de Griekse regering (deskundig adviseur van de 
Griekse minister van Milieu), legt voor de commissie een verklaring af met betrekking tot 
afvalbeheer.

Sprekers: Marino Baldini, Kyriakos Gkikas (indiener verzoekschrift), Jean Papadopoulos 
(indiener verzoekschrift), Nikolaos Chountis, Carlos José Iturgaiz Angulo

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd met 22 stemmen voor en 0 tegen, bij 0 onthoudingen.

Goedgekeurde amendementen: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 8, 9, 11 (2e deel), 13, 15, 16 (1e deel), 17, 20, 
21

Verworpen amendementen: 6, 7, 10, 11 (1e deel), 14, 16 (2e deel), 19

Ingetrokken amendementen: 18, mond AM op AM 17

15. Verzoekschrift 1690/2012, ingediend door Regina Schlacht (Oostenrijkse 
nationaliteit), over beroepsopleidingen voor asielzoekers

Sprekers: Regina Schlacht, Jan Saver (EC), Heinz K. Becker, Erminia Mazzoni

Indiener benadrukt hoe belangrijk het is om asielzoekers op te leiden gedurende hun 
asielprocedure in een bepaald land.
De Commissie stelt de Commissie PETI in kennis van het nieuwe asielpakket dat door de 
Commissie is goedgekeurd (nadat het verzoekschrift werd ingediend), dat zorgt voor een 
verbetering van de situatie van asielzoekers.

Besluit: Het verzoekschrift niet afsluiten, ter informatie toezenden aan de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken en indienen bij de coördinatoren voor de verdere follow-up. 

16. Verzoekschrift 2727/2013, ingediend door Izabella Pulpan (Italiaanse 
nationaliteit), over de deelname aan sportevenementen en -competities van 
immigranten die niet de nationaliteit van een Europees land hebben

Sprekers:  Renato Monastero (vertegenwoordigt indiener van het verzoekschrift), Gianluca 
Monte (EC), Erminia Mazzoni 

Indiener legt een verklaring af over vermeende discriminatie, uitsluiting van immigranten bij 
sportevenementen in Italië. De Commissie heeft in 2010 een studie naar dit onderwerp 
verricht, waaruit nogmaals blijkt dat sportevenementen openstaan voor verschillende 
nationaliteiten. Indien wordt bewezen dat er sprake is van discriminatie, kan er een 
inbreukprocedure tegen Italië worden ingeleid. De Commissie herinnert de commissie eraan 
dat het Erasmus Plus-programma ook op sportevenementen van toepassing is.
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Besluit: Het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van een schriftelijke bevestiging van 
de verklaring van de EC. De kwestie of Italië al dan niet het EU-recht schendt, is aan de 
Commissie voorgelegd.

Het voorzitterschap wordt om 10.44 uur overgenomen door Chrysoula Paliadeli.

17. Verzoekschrift 0965/2011, ingediend door Tammy Nørgård (Amerikaanse 
nationaliteit), over vermeende mensenrechtenschendingen door de Deense 
autoriteiten

Marion Weilharter vertegenwoordigt de zaak van Tammy Nørgård. Zij is gevangengenomen.

18. Verzoekschrift 0954/2012, ingediend door Vincenzo Antonuccio (Italiaanse 
nationaliteit), over vermeende mensenrechtenschendingen door de Deense 
autoriteiten

Vincenzo Antonuccio presenteert zijn verzoekschrift. Hij stelt dat artikel 10.2 van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind wordt geschonden, alsook artikel 23 van het Verdrag 
van 's-Gravenhage.

19. Verzoekschrift 963/2012, ingediend door Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin 
(Filipijnse nationaliteit), over haar onhoudbare situatie in Denemarken

Marion Weilharter vertegenwoordigt de zaak van indiener. 

Verzoekschrift 964/2012, ingediend door Fabrizio Infante (Italiaanse nationaliteit), over 
het feit dat hij geen omgang heeft met zijn in Denemarken woonachtige dochter

Vincenzo Antonuccio presenteert eveneens het verzoekschrift van Fabrizio Infante. Hij deelt 
de commissie mede dat het contact met zijn dochter 12 jaar geleden verbroken is.

21. Verzoekschrift 0965/2012, ingediend door Aleksandra Kawasnicka (Poolse 
nationaliteit), over vermeende medische fouten bij de behandeling van haar 
dochter en over haar problemen met de Deense vader van het kind

22. Verzoekschrift 966/2012, ingediend door Kent Cooper (Amerikaanse nationaliteit), 
over vermeende discriminatie door de Deense autoriteiten

Vincenzo Antonuccio presenteert het verzoekschrift van Kent Cooper. Hij beweert dat zijn 
communicatie wordt onderschept. Hij wijst op de systeemgebonden dwalingen van de 
autoriteiten in Denemarken, die altijd voorrang verlenen aan de rechten van de Deense 
staatsburgers.

23. Verzoekschrift 1078/2012, ingediend door Marion Weilharter (Oostenrijkse 
nationaliteit), over het geschil inzake de ontvoering van haar kind en over de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van 's-Gravenhage door Denemarken

Marion Weilharter licht haar verzoekschrift toe. Ze wijst op het systematisch negeren van 
(buitenlandse) rechterlijke beslissingen en VN-documenten door de Deense autoriteiten.
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24. Verzoekschrift 1420/2012, ingediend door mevrouw Yan Maria Li (Hongkong), 
over de toegang tot de rechter en de strijd voor de mensenrechten in Denemarken

25. Verzoekschrift 1891/2012, ingediend door Oksana Jewell (Russische nationaliteit), 
over schendingen van de mensenrechten door de Deense autoriteiten

Oksana Jewell licht haar verzoekschrift toe. Ze stelt de commissie in kennis van het feit dat zij 
Denemarken niet mag verlaten om met haar dochter op een korte vakantie te gaan. Zij 
beschouwt dit als een duidelijke schending van het recht op vrij verkeer.

26. Verzoekschrift 1945/2012, ingediend door Anni Nielsen (Deense nationaliteit), over 
de schending van haar mensenrechten en die van haar kinderen

Anni Nielsen presenteert haar verzoekschrift. 

27. Verzoekschrift 107/2013, ingediend door Hjördis Svan Aðalheiðardóttir (IJslandse 
nationaliteit), over de schending van de mensenrechten van niet-Deense ouders in 
Denemarken in ouderlijkgezags- en ontvoeringszaken

Laila Egensberg presenteert het verzoekschrift namens indiener, die gisteren 
gevangengenomen werd.

28. Verzoekschrift 108/2013, ingediend door Sarah Charlotte West (Deense 
nationaliteit), over de schending van de mensenrechten van niet-Deense ouders in 
Denemarken in ouderlijkgezags- en ontvoeringszaken

29. Verzoekschrift 939/2013, ingediend door Kema Mussolin (Amerikaanse 
nationaliteit), over een ouderlijkgezagszaak in Denemarken

Marion Weilharter leidt eveneens verzoekschrift nr. 29 in via de video-opnames van Kema 
Mussolin.

30. Verzoekschrift 944/2013, ingediend door Brigitte Thomsen (Deense nationaliteit), 
over gezamenlijk ouderlijk gezag in Oostenrijk en Denemarken

31. Geannuleerd

32. Verzoekschrift 1089/2013, ingediend door M. G-N (Duitse nationaliteit), over haar 
echtscheiding van een Deense echtgenoot

33. Verzoekschrift 1235/2013, ingediend door Marlene Enggaard Løvbum (Deense 
nationaliteit), over gerechtelijke dwalingen in Denemarken

34. Verzoekschrift 1398/2013, ingediend door Anne Rahima Tvede-Jensen (Deense 
nationaliteit), over vermeende schendingen van de mensenrechten in Denemarken

35. Verzoekschrift 1547/2013, ingediend door Laila Egensberg (Deense nationaliteit), 
over schendingen van haar mensenrechten en die van haar kinderen in 
Denemarken
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Laila Egensberg presenteert haar verzoekschrift.

36. Verzoekschrift 1564/2013, ingediend door S. W. (Deense nationaliteit), over 
schendingen van de rechten van kinderen, ouders, moeders en de mensenrechten 
in Denemarken

37. Verzoekschrift 1630/2013, ingediend door B. H. (Deense nationaliteit), over geweld 
tegen haar kind

38. Verzoekschrift 1656/2013, ingediend door K. H. (Deense nationaliteit), over het 
recht van haar kind om gehoord en beschermd te worden krachtens het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind

Er wordt een video-opname getoond waarin de indiener van het verzoekschrift de zaak 
voorlegt.

39. Verzoekschrift 1797/2013, ingediend door C. V. (Deense nationaliteit), over 
schendingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en andere 
mensenrechtenverdragen in Denemarken

Er wordt een video-opname getoond waarin de indiener van het verzoekschrift de zaak 
voorlegt. 

40. Verzoekschrift 1802/2013, ingediend door S. L. (Deense nationaliteit), over een 
soortgelijk onderwerp

Er wordt een video-opname getoond waarin de indiener van het verzoekschrift de zaak 
voorlegt. 

41. Verzoekschrift 1819/2013, ingediend door Susanne Jørgensen (Deense 
nationaliteit), over een soortgelijk onderwerp

42. Verzoekschrift 1940/2013, ingediend door T.D. (Deense nationaliteit), over de 
manier waarop de Deense autoriteiten ouderlijkgezagszaken behandelen

43. Verzoekschrift 1955/2013, ingediend door LiseLotte Trab (Deense nationaliteit), 
over de verwijdering van haar drie kinderen

44. Verzoekschrift 2166/2013, ingediend door M. X. (Hondurese nationaliteit), over
vermeende discriminatie en vervolging in Denemarken

Sprekers: Vincenzo Antonuccio, Marion Weilharter, Oksana Jewell, Anni Nielsen, Laila 
Egensberg, Patricia De Luca (EC), Claudia Hahn, Alex Hoefmans; Victor Boştinaru, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Philippe Boulland, Margrete Auken, Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Heinz 
K. Becker, Angelika Werthmann, Chrysoula Paliadeli

De Commissie legt de Commissie PETI uit dat, vanwege de Deense opt-out op het terrein van 
justitie, de instrumenten die in deze gevallen kunnen worden toegepast (verordening Brussel 
IIbis) dus niet op Denemarken kunnen worden toegepast. De verordening inzake de erkenning 
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van rechterlijke beslissingen (Rome III-verordening) heeft geen betrekking op de inhoud van 
individuele zaken. De Commissie heeft een aantal initiatieven genomen, zoals: een 
proefproject over het "recht op informatie", dat een bewustmakingsproject over specifieke 
situaties in de lidstaten is, en een studie in de vorm van een inventarisatie van de verschillende 
procedures in de lidstaten. De Commissie heeft tevens richtsnoeren inzake systemen voor de 
bescherming van kinderen ingevoerd. 

Besluit: Verzoekschriften niet afsluiten. Op de agenda van de coördinatoren plaatsen voor de 
verdere follow-up. Een brief naar Commissaris Reding en de Deense autoriteiten sturen met 
een verzoek om hun commentaar.

45. Verzoekschriften onder B

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 1557/2009, 1345/2010, 1357/2010, 
811/2011, 828/2011, 216/2012, 529/2012, 856/2012, 1014/2012, 1052/2012

De volgende verzoekschriften worden uit deel B geschrapt en niet afgesloten: 573/2009, 
755/2010

46. Datum en plaats volgende vergadering
19 maart 2014, 9.00 – 12.30 uur en 15.00 – 18.30 uur
20 maart 2014, 9.00 – 12.30 uur

De voorzitter sluit de vergadering om 12.38 uur.

Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (20 en 21 januari 2014) 
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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