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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2010)04_26_27

NOTULEN
Vergadering van 26 april 2010, 15.00 – 18.30 uur,

en 27 april 2010, 09.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 26 april 2010 om 15.05 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ (2010)184_1

De voorzitter deelt de leden mee dat de vergadering twee hoofdthema’s zal hebben. Het eerste 
betreft de grondrechten van personen met een handicap, en wordt ingeleid door Kathy Sinnott, 
voormalig ondervoorzitter van de commissie, uit Ierland, en door de heer Alain Faure namens 
het Europees gehandicaptenforum. Het bijbehorende verzoekschrift is met bijna 1 500 000 
handtekeningen ingeschreven. In dit deel zal de commissie zich tevens buigen over de rechten 
van het kind, zowel in relatie tot gehandicaptenvraagstukken als in relatie tot 
kinderbescherming.

In het tweede deel van de vergadering worden voedsel- en gezondheidsvraagstukken,
waaronder GGO’s en voedingssupplementen, aan de orde gesteld. De volgende indieners 
zullen aanwezig zijn:

- voor punt 5: Kathy Sinnott en Alain Faure;
- voor punt 7 en 8: Vasilios Katsioulis; 
- voor punt 15: Jacqueline de Croy;
- voor punt 17: Brian John;
- voor punt 19: Jill Bell en Robert Verkerk.

De voorzitter herinnert de leden er voorts aan dat de commissie op dinsdagochtend, na de 
coördinatorenvergadering, haar jaarverslag over 2009 zal behandelen, dat zal worden 
gepresenteerd door de heer Iturgaiz, evenals het ontwerpadvies van de heer Bostinaru inzake 
biodiversiteit, waarover eerder een werkdocument is gepresenteerd.
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De agenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:
  
-   23 februari 2010 
-   22-23 maart 2010

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter laat weten dat de bijlage bij de voorzittersbrief met aanbevelingen inzake te 
heropenen, af te sluiten of in te trekken verzoekschriften, vorige week is rondgestuurd naar 
alle leden. Aangezien er geen bezwaren zijn binnengekomen, worden die aanbevelingen 
geacht te zijn goedgekeurd. 

4. Andere kwesties

Geen.

5. Nr. 360/2009, ingediend door Kathy Sinnott (Ierse nationaliteit), namens de 
Europese gehandicaptenfederatie (European Disability Federation), gesteund door 
1 364 984 medeondertekenaars, over de rechten van personen met een handicap (“1 
million 4 disability”)

Sprekers: de voorzitter, Kathy Sinnott (indienster), Alain Faure (indiener), Maria Zuber 
(Commissie), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana Ždanoka, Iliana Malinova 
Iotova, Maria Zuber (Commissie), Kathy Sinnot (indienster), Alain Faure (indiener) en
Michael Cashman

Besluiten: verzoekschrift blijft open en wordt naar de LIBE-rapporteur inzake de 
Richtlijn Gelijke Behandeling gezonden met het verzoek het in zijn verslag in 
aanmerking te nemen. Een brief wordt gestuurd naar de Raad met het verzoek om de 
beraadslaging over de Richtlijn Gelijke Behandeling te versnellen.

6. Nr. 385/2008, ingediend door Anna Schnackers (Nederlandse nationaliteit), over
erkenning in heel Europa van een gehandicaptenpas

Sprekers: de voorzitter, Maria Zuber (Commissie), Kinga Göncz, Michael Cashman en 
Sylvana Rapti

Besluit: verzoekschrift blijft open in afwachting van inlichtingen van de Commissie, met 
name over het harmoniseringsproces.

7. Nr. 142/2006, ingediend door Vasilios Katsioulis (Duitse nationaliteit) over 
discriminatie van gehandicapten door Duitse verzekeringsmaatschappijen 
en
Nr. 609/2008, ingediend door Vasilios Katsioulis (Griekse nationaliteit), betreffende 
discriminatie van gehandicapten door de Duitse verzekeringsbranche en het meest 
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recente arrest van het Hof inzake de ongeldigheid van contracten die clausules 
bevatten waarin sprake is van discriminatie op grond van een handicap 

Sprekers: de voorzitter, Vasilios Katsioulis (indiener), Stefan Olsson (Commissie), 
Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana Ždanoka, 
Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos en Vasilios Katsioulis (indiener) 

Besluit: verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie. Er wordt een brief gestuurd naar de Raad, en een mondelinge vraag aan de 
Raad kan worden overwogen. 

De vergadering wordt om 16.25 uur voortgezet onder voorzitterschap van Chrysoula 
Paliadeli (ondervoorzitter). 

8. Nr. 1402/2009, ingediend door Vasilios Katsioulis (Griekse nationaliteit), over 
gebrek aan steun voor leerlingen met een lichamelijke en geestelijke handicap op de 
Europese Scholen 

Sprekers: de voorzitter, Vasilios Katsioulis (indiener), Nikolaos Salavrakos, Christiane 
Bardoux (Commissie), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika Werthmann, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios Katsioulis (indiener)
en de voorzitter

Besluit: verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie. 

De vergadering wordt om 17.30 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).

9. Nr. 840/2007, ingediend door Teresa Hayes (Ierse nationaliteit), en 12 anderen, over 
nalatigheid van de Ierse regering ten aanzien van onderwijs voor minderjarigen die 
aan autisme lijden

Sprekers: de voorzitter, Silvio Grieco (Commissie), Proinsias De Rossa en Joe Higgins

Besluit: verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie. Het verzoekschrift zal worden opgenomen in de bij punt 5 genoemde brief 
aan de Raad. 

10. Nr. 1696/2008, ingediend door Jacqueline de Croy (Belgische nationaliteit), namens 
de stichting Princess de Croy, over de noodzaak om op Europees niveau
maatregelen te nemen ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen en het 
helpen van slachtoffers van dit misbruik 

Sprekers: de voorzitter, Jacqueline de Croy (indienster) en Cesar Alonso Iriarte 
(Commissie) 

Besluit: verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie over de aanneming van het Kaderbesluit van de Raad tot intrekking van 
Kaderbesluit 2004/68/JHA van de Raad.
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11. Nr. 813/2008, ingediend door Brian John  (Britse nationaliteit), over vermeende 
inbreuken op de algemene beginselen betreffende de activiteit van de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in verband met het onderzoek naar de 
toepassingen van genetisch gemanipuleerde voedingswaren

Sprekers: de voorzitter, Brian John (indiener), Sébastien Goux (Commissie), Sandrine 
Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru en Margrete Auken

Besluit: verzoekschrift blijft open. De kwestie wordt voor advies voorgelegd aan de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Het organiseren van een 
gezamenlijke hoorzitting met ENVI kan worden overwogen.

12. Nr. 1037/2007, ingediend door Jill Bell (Ierse nationaliteit), namens de Ierse 
vereniging van reformwinkels, over Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen
en
Nr. 1184/2007, ingediend door Grace Kinirons (Ierse nationaliteit), namens 
Nutritional Therapists of Ireland (voedingstherapeuten van Ierland), over Richtlijn
2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten 
inzake voedingssupplementen
en
Nr. 1419/2008, ingediend door Robert Verkerk (Britse nationaliteit), namens de 
Alliance for Natural Health, over de dringende noodzaak van een herziening van de
risicobeoordeling en controlemogelijkheden in verband met plannen om de toegang 
van consumenten tot vitaminen en mineralen te beperken 
en
Nr. 1849/2008, ingediend door Alan G. Ruth (Ierse nationaliteit), namens de Ierse 
organisatie voor de reformhandel, over Richtlijn 2002/46/EG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen
en
Nr. 415/2009, ingediend door PA (Zweedse nationaliteit) over Richtlijn 2002/46/EG
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen

Sprekers: de voorzitter, Robert Verkerk (indiener), Basil Mathioudakis (Commissie), 
Robert Verkerk (indiener), Jill Bell (indienster) en Victor Boştinaru

Besluit: verzoekschrift blijft open. De kwestie wordt voor advies voorgelegd aan de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

De vergadering wordt om 18.49 uur geschorst.

* * *

Dinsdag 27 april 2010, 09.00 - 12.30 uur
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13. Coördinatorenvergadering - 09.00 – 10.00 uur (met gesloten deuren)

***

De vergadering wordt op dinsdag 27 april 2010 om 10.07 uur voortgezet onder 
voorzitterschap van Chrysoula Paliadeli (ondervoorzitter).

14. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

1. Ontwerpverordening inzake het Burgerinitiatief. Naar aanleiding van het tijdens de 
laatste vergadering genomen besluit is een brief naar de voorzitter van de Conferentie van 
Commissievoorzitters gestuurd waarin wordt gevraagd om toestemming voor
samenwerking met AFCO overeenkomstig artikel 50 van het reglement. Daar AFCO nog 
geen rapporteur heeft benoemd komen de coördinatoren overeen zich pas tijdens de 
volgende vergadering op 4 mei 2010 te buigen over de benoeming van een PETI 
rapporteur.

Follow-up van de discussie met de indieners en de Spaanse autoriteiten over de "Ley 
de Costas". De coördinatoren nemen nota van een brief van de Spaanse premier, José 
Luis Rodriguez Zapatero, gericht aan Voorzitter Jerzy Buzek. Ze komen overeen dat naar 
deze brief zal worden verwezen bij het verzoek aan voorzitter Buzek om in een schrijven 
aan de Spaanse premier de kustwet specifiek aan de orde te stellen en zo snel mogelijk 
een concreet antwoord te verlangen. Overeengekomen wordt dat, zodra de commissie dit 
antwoord ontvangt – via voorzitter Buzek –, een besluit zal worden genomen over 
verdere maatregelen ten aanzien van de kustwet.

2. Besluiten over door leden van het EP gemaakte bezwaren inzake SIR-documenten

De coördinatoren delen mee dat, voor zover hen bekend, alle besluiten over 
aanbevelingen inzake de ontvankelijkheid van verzoekschriften zijn genomen.

3. Beraadslaging over de ontwerpagenda voor de volgende commissievergadering 

De coördinatoren nemen de ontwerpagenda voor de commissievergadering van 31 mei en 
1 juni aan. Ze delen mee dat het secretariaat bezig is aan deel B en dat de agenda zo snel 
mogelijk zal worden rondgestuurd. 

4. Benoeming van rapporteurs, verslagen, adviezen en ontwerpresoluties

- Burgerinitiatief. Het besluit over de benoeming van een rapporteur inzake het 
Burgerinitiatief wordt uitgesteld.

- Jaarverslag Ombudsman 2009. De Europese Ombudsman zal zijn jaarverslag tijdens 
de vergadering van 4 mei 2010 officieel voorleggen aan de commissie. De 
coördinatoren komen overeen dat de met dit verslag belaste rapporteur van de 
commissie zal worden benoemd door de EPP-Fractie.

- Speciaal Verslag van de Ombudsman betreffende gebrek aan samenwerking door 
de Europese Commissie bij klacht 676/2008/RT. Dit speciaal verslag betreft de 
onwil van de Commissie om informatie te verstrekken over briefwisselingen tussen de 
Commissie en Porsche AG. De coördinatoren benoemen Chrysoula Paliadeli 
(ondervoorzitter, S&D) tot rapporteur voor dit verslag.
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- Advies van de Begrotingscommissie inzake de begroting van de Ombudsman 
voor 2011. De coördinatoren komen overeen dat de met dit advies belaste rapporteur 
van de commissie zal worden benoemd door de ALDE-Fractie.

5. Delegaties

- Studiebezoek aan Campanië. De coördinatoren zijn geïnformeerd dat de leden van 
deze delegatie na de vergadering zullen afreizen naar Campanië. Ze delen mee dat het 
programma voor dit studiebezoek door de autoriteiten en de officiële leden van de 
delegatie is goedgekeurd.

- Studiebezoek aan Oostenrijk. De coördinatoren delen mee dat de voorbereidingen 
voor dit bezoek, dat zal plaatsvinden van 2-4 juni 2010, nog gaande zijn. De 
Commissiedelegatie zal onder leiding staan van Rainer Wieland (EPP, D) met Iliana 
Malinova Iotova (S&D, BG) als tweede lid van de delegatie. De andere politieke 
fracties wordt verzocht in onderling overleg een derde lid aan te wijzen.

6. Andere kwesties
  
- Website & Internetportaal. De coördinatoren delen mee dat voorstellen voor 

verbetering van zijn website tot hun spijt door de instanties van het Parlement zijn 
afgewezen. Deze door de commissie voorgestelde verbeteringen zouden betere 
toegang van Europese burgers tot de verzoekschriftenprocedure mogelijk hebben 
gemaakt. De coördinatoren hebben besloten over deze kwestie een brief te sturen naar 
de instanties van het Parlement. De commissie zal blijven streven naar verbetering van 
het internetportaal van het Parlement, daar de plenaire vergadering zich hiervan 
voorstander heeft getoond bij meerdere stemmingen in het kader van de jaarverslagen 
van de commissie.  

- Verzoekschrift ingediend door de heer Andrea D'Ambra (0417/2009). Dit 
verzoekschrift, per e-mail gesteund door circa 500 personen, betreft verkiezingen in 
Italië; de indiener maakt bezwaar tegen de verkiesbaarheid van mensen met een 
strafblad, onder meer bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze kwestie 
is voor advies voorgelegd aan AFCO en AFCO is van mening dat deze kwestie onder 
de bevoegdheid van de lidstaten valt. Na dit antwoord ging indiener een 
correspondentie aan met de voorzitter, diverse leden van het EP en de Europese
Ombudsman. De coördinatoren komen overeen dat een brief zal worden gestuurd naar 
de indiener waarin hij wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen AFCO, en 
met name over de behandeling van het ontwerpverslag van Andrew Duff inzake 
wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van leden van het Europees 
Parlement. Deze zaak zal verder niet meer aan de worden gesteld binnen de 
commissie. 

- Verzoekschrift ingediend door Marinella Colombo (1614/2009). Dit verzoekschrift 
betreft het functioneren van het Duitse bureau dat belast is met kinderbescherming en 
kinderhulp (Jugendamt), waarover in de vorige zittingsperiode vele verzoekschriften 
zijn ontvangen die allemaal zware kritiek uitten op hoe de Duitse autoriteiten dit soort 
zaken afhandelen. Deze verzoekschriften zijn op basis van een werkdocument
afgesloten. De indiener en diverse anderen proberen momenteel steun te vinden om 
deze kwestie te heropenen. De coördinatoren komen overeen nogmaals een brief te 
sturen naar de nieuwe Duitse minister van Gezinszaken, maar een definitief besluit 
hierover zal pas tijdens de volgende vergadering worden genomen, zodat de fracties de 
kwestie eerst met hun Duitse leden kunnen bespreken.
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15. Jaarverslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2009 
(2009/2139(INI))
Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo (EPP)

De rapporteur presenteert zijn ontwerpverslag. 

Sprekers: de voorzitter, Carlos José Iturgaiz Angulo (rapporteur), William Floyd 
(Commissie), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr en Liam 
Cashman

Tijdschema: 
Uiterste termijn voor de indiening van amendementen: 6 mei 2010 om 18.00 uur
Stemming in commissie: 1 juni 2010
Stemming in plenaire vergadering: juli 2010

Om 11.00 uur neemt Willy Meyer (ondervoorzitter) het voorzitterschap over.

16. Advies inzake biodiversiteit (2009/2108(INI))
Rapporteur: Victor Boştinaru (S&D)

De rapporteur presenteert zijn ontwerpadvies. 

Sprekers: de voorzitter, Victor Boştinaru (rapporteur), François Kremer (Commissie), 
Margrete Auken en Peter Jahr

De vergadering wordt om 11.10 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter). 

17. Nr. 1098/2007, ingediend door Juan Antonio Carrasco Ragel (Spaanse nationaliteit), 
namens Plataforma Por El Estudio Epidemologico, over de uitvoering van een 
geïntegreerd epidemiologisch onderzoek voor de inwoners van zowel de provincie 
Gibraltar (Andalusië, Spanje) als Gibraltar (Verenigd Koninkrijk)
en
Nr. 615/2009, ingediend door Justine Olivero (Britse nationaliteit), gesteund door 
237 medeondertekenaars, over het toenemende aantal kankers in Campo de 
Gibraltar en op de rots van Gibraltar

Sprekers: de voorzitter, Peter Vajda (Commissie) en Willy Meyer

Besluit: verzoekschrift blijft open. Een brief zal worden gestuurd naar de bevoegde 
instanties in Spanje en het Verenigd Koninkrijk waarin de uitvoering van een
epidemiologisch onderzoek wordt aanbevolen. 

18. Nr. 439/2009, ingediend door Elsa Aimone (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 
86 medeondertekenaars, over patiënten met een Tarlov-cyste

Sprekers: de voorzitter en Antoni Montserrat (Commissie)

Besluit: verzoekschrift afsluiten.
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19. Nr. 276/2008, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse nationaliteit), namens
Greenaction Transnational, over vervuiling door een stortplaats voor giftig afval in 
de badplaats Barcola bij Triëst (Italië)

Sprekers: de voorzitter, José Diaz del Castillo (Commissie) en Margrete Auken

Besluit: verzoekschrift afsluiten. 

Iliana Malinova Iotova neemt het woord inzake de verzoekschriften over Bulgaarse kinderen
(punt van orde). De voorzitter legt uit dat deze verzoekschriften op de agenda van een
komende vergadering zullen worden geplaatst. 

20. Nr. 181/2009, ingediend door Karl Wezel (Duitse nationaliteit) over 
elektriciteitsproductie met palmolie en de daaruit voortvloeiende verontreiniging

Sprekers: de voorzitter, Günter Raad (Commissie), Peter Jahr en Margrete Auken

Besluit: verzoekschrift blijft open. De Commissie, de indiener en de Duitse autoriteiten 
zal om aanvullende informatie worden verzocht.

21. Nr.  1337/2008, ingediend door Nayden Chakarov (Bulgaarse nationaliteit), 
gesteund door 12 medeondertekenaars, over de energiecentrale Martiza-Iztock en 
de verontreiniging van het gebied rond de Bulgaarse stad Stara Zagora
en
Nr.  1865/2009, ingediend door I.P. (Bulgaarse nationaliteit), over de 
luchtverontreiniging in de stad Stara Zagora in Midden-Bulgarije

Sprekers: de voorzitter, Peter Vajda (Commissie) en Margrete Auken

Besluit: verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie.

22. Nr. 1501/2008, ingediend door Dionisia Avgerinopoulou (Griekse nationaliteit), 
gesteund door 3 medeondertekenaars, over het onvermogen om de EU-wetgeving in 
verband met mijnbouwactiviteiten op het Griekse eiland Milos af te dwingen

Sprekers: de voorzitter, William Floyd (Commissie) en Margrete Auken

Besluit: verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie.

23. Nr. 1318/2008, ingediend door Joanna Smolinska (Poolse nationaliteit), namens de 
milieubeweging ‘Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek’, over het niet naleven van 
de Europese milieuwetgeving in verband met de winning van aggregaten nabij een
Natura 2000-gebied in het zuiden van Polen

Sprekers: de voorzitter, François Kremer (Commissie) en Margrete Auken

Besluit: verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie.
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24. Nr.  884/2009, ingediend door D.D. (Britse nationaliteit), namens de bewoners van 
St Kingsmark Chepstow, over vermeende nalatigheid van Welsh Water plc bij de 
aanpak van rioleringsproblemen en stank in St Kingsmark 

Sprekers: de voorzitter en Helmut Bloech (Commissie)

Besluit: verzoekschrift afsluiten.

De behandeling van agendapunten 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 en 20 wordt uitgesteld.

25. Verzoekschriften ingeschreven onder B

Verzoekschriften 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 467/2008, 603/2009, 912/2009, 
958/2009, 959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 1150/2009, 
1152/2009, 1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 en 1476/2009 worden naar 
aanleiding van het schriftelijke antwoord van de Commissie afgesloten.

o O o

26. Datum en plaats volgende vergadering

Dinsdag 4 mei 2010, 09.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

De vergadering wordt om 12.20 uur gesloten.

Bijlage: Lijst van ontvankelijk verklaarde verzoekschriften sinds de vorige vergadering (22-
23 maart 2010). 
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