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NOTULEN
Vergadering van 14 juni 2011, 15.00 - 18.30 uur

en 15 juni 2011, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 14 juni 2011 om 15.05 uur geopend onder voorzitterschap van 
Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 466.986)

De agenda wordt met de volgende wijzigingen aangenomen.

De voorzitter deelt mee dat de indieners aanwezig zullen zijn voor de behandeling van de 
volgende punten: 

Punt 6 - Verzoekschrift 0273/2010 over de afvalstortplaats van Malagrotta bij Rome; 
voor dit punt zullen ook officiële vertegenwoordigers van de provincie aanwezig zijn,
Punt 8 - Verzoekschrift 1617/2009 over de impact van de uitdieping van de 
kalksteengroeve bij Angoulême, Frankrijk,
Punt 9 - Verzoekschrift 0651/2010 over de situatie van de luchtverkeersleiders in Spanje 
Punt 14 - Verzoekschrift 1109/2010 over steun aan een Italiaanse ngo,
Punt 15 - Verzoekschrift 0580/2010 over de visgroothandel in Spanje, 
Punt 17 - Verzoekschrift 0726/2010 over motorrijtuigenbelasting,
Punt 18 - Verzoekschrift 1053/2010 over dubbele belastingheffing in Italië en Duitsland
Punt 19 - Verzoekschrift 0652/2010 over de belasting van Franse aanvullende 
pensioenen in België,
Punt 20 - Verzoekschrift 0595/2010 over socialezekerheidsstelsels en pensioenen in 
Denemarken,
Punt 21 - Verzoekschrift 1345-2009 en 0046/2010 over bovengrondse ontginning in 
Polen.
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2. Mededelingen van de voorzitter

De bijlage bij de voorzittersbrief is rondgedeeld, zodat de leden opmerkingen kunnen 
maken over heropening of afsluiting van bepaalde verzoekschriften om de genoemde 
redenen. Aangezien er geen opmerkingen over de aanbevelingen zijn gemaakt, worden 
deze geacht te zijn goedgekeurd.

3. Diversen
Geen.

4. Verzoekschrift nr.  0163/2010, ingediend door P.B. (Duitse nationaliteit), over de 
toegang van derden tot het Europese Hof van Justitie bij prejudiciële verwijzingen

Sprekers: de voorzitter.
Besluit: kennis nemen van het advies van de commissie JURI en instemmen met de 
opname van de desbetreffende verwijzing in de overweging van het Jaarverslag over de 
werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften.

5. Verzoekschrift over het Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften in 2010 (2010/2295(INI))
Rapporteur: MEYER  (GUE/NGL)
Sprekers: De voorzitter, de rapporteur
Behandeling amendementen: 
Goedgekeurde amendementen: 10, compromis 2, 12, 13, technisch AM op par. 2, 14, 
15, 16, compromis 3, compromis 4, 21, 23, 24, 25, 26, compromis 5, 29, 30, compromis 
6, 33, 1, compromis 1, mondeling AM op nieuw visum 4 bis, 4, 5, 6 (stemming in 
onderdelen), 7, 8 en 9.
Vervallen amendementen: 11, 17, 18, 20,19, 27, 28, 31, 32, 2 en 3. 
Verworpen amendementen: 22, 34. 
Ingediende amendementen: 43
Ingetrokken amendementen: 0
Niet-ontvankelijke amendementen: 0

Besluit: Het verslag wordt unaniem goedgekeurd met 21 stemmen voor.

6. Verzoekschrift nr. 0273/2010, ingediend door Mariagrazia Canuti (Italiaanse 
nationaliteit), over de afvalstortplaats van Malagrotta bij Rome

Sprekers: De voorzitter, Piergiorgio Benvenuti namens de indiener, Claudio Vesselli 
(provincie Rome), de Commissie (Giuseppe Manganaro), Peter Jahr, Judith Merkies, 
Margrete Auken.
De commissie erkent dat de situatie die door indiener aan de orde is gesteld, ernstig is en 
dit wordt ook erkend door de vertegenwoordiger van de betrokken provincie; neemt 
kennis van de bereidheid om de stortplaats te sluiten wegens de schadelijke invloed ervan 
voor de gezondheid en de veiligheid van de plaatselijke bevolking in het bijzonder.

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

7. Behandeling van het verslag over de toepassing van de afvalstoffenrichtlijn op 
basis van de ontvangen verzoekschriften 2011/2038 2011/2038(INI))
Rapporteur ITURGAIZ (PPE)
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Sprekers: De voorzitter, Carlos Iturgaiz, de Commissie (Karolina Fras), Judith Merkies, 
Margrete Auken.
De leden verwelkomen het werkdocument en worden ervan op de hoogte gebracht dat de 
studie van de externe deskundigen die momenteel wordt voorbereid door de afdeling 
beleidsondersteuning, op de vergadering in juli zal worden gepresenteerd.

8. Verzoekschrift nr. 1617/2009, ingediend door Ivan Martin (Franse nationaliteit), 
namens ADEVAC en Stop Nuisances, over de impact van de geplande uitdieping 
van de kalksteengroeve "Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, Charente) op 
twee grondwaterlagen

Sprekers: De voorzitter, Ivan Martin (indiener), de Commissie (Maria Brattemark), 
Philippe Boulland.
Besluit: De leden verwelkomen de heldere toelichting van de indiener en de verstrekte 
informatie, die zeer uitvoerig en goed gedocumenteerd is. Het verzoekschrift wordt nog 
niet afgesloten in afwachting van nadere informatie van de Commissie en inlichtingen 
van de Franse autoriteiten.

o O o

Van 16.55 uur tot 17.05 uur wordt de vergadering voorgezeten door Willy Meyer 
(ondervoorzitter)

Sociale zaken

9. Verzoekschrift nr. 0331/2010, ingediend door Ignacio Ruipérez Aguirre (Spaanse 
nationaliteit), over de situatie van de luchtverkeersleiders in Spanje 
alsmede
Verzoekschrift nr. 0651/2010, ingediend door Juan María García Gil (Spaanse 
nationaliteit), namens de Unie van luchtverkeersleiders, over de situatie van 
luchtverkeersleiders in Spanje

Sprekers: Willy Meyer, Camilo Cela Elizagarate (namens de indiener), Ignacio Ruiperez 
Aguirre (petitioner), de Commissie (Dimitrios Dimitriou), Carlos Iturgaiz, Miguel Angel 
Martinez Martinez, Philippe Boulland, Margrete Auken.
Besluit: Verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie, met name ter verduidelijking van het verband tussen het Handvest van de 
grondrechten en de richtlijnen inzake arbeidstijd en veiligheid van het luchtverkeer. De 
Commissie moet Eurocontrol raadplegen.

De vergadering wordt om 17.35 uur geschorst

Coördinatorenvergadering van 17.35 – 18.30 uur (met gesloten deuren)

De vergadering wordt op woensdag 15 juni 2011 om 9.05 uur hervat onder 
voorzitterschap van Chrysoula Paliadeli (ondervoorzitter).
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10. Verslag over het jaarverslag 2010 van de Europese ombudsman
(2011/2106(INI))
Termijn AM: 24.6.2011 - 13.00 uur / goedkeuring 13.7.2011)
Rapporteur: IOTOVA  (S&D)
Sprekers: Chrysoula Paliadeli, de rapporteur, Margrete Auken, Peter Jahr, de Commissie 
(Gérard Legris, Leonor Costa Rosa).
Behandeling ontwerpverslag

11. Advies inzake de begrotingsrichtsnoeren 2012 – alle afdelingen – ombudsman 
(BUD), zoals gewijzigd door de Raad
(2011/2020)(BUD))
Termijn AM: 23.06.11 - 18.00 uur / goedkeuring 13.7.2011)
Rapporteur: KOCH-MEHRIN   (ALDE)
  
Sprekers: Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr namens de rapporteur, de Commissie (Leonor 
Costa Rosa).
Behandeling ontwerpadvies.

Mededinging

12. Nr. 0580/2010, ingediend door Salvador López Florencio (Spaanse nationaliteit), 
namens de vereniging voor visgroothandelaren, El Barranco, over het monopolie 
van Mercasevilla in de visgroothandel
  
Sprekers: Chrysoula Paliadeli, José Ramon Rodriguez Fajó Pérez (die de indiener 
vertegenwoordigt), Joaquin Moeckel Gil (die de indiener vertegenwoordigt), Rafael 
Dominguez Romero (voorzitter van de ondernemingsraad van Mercasevilla), Jimenez 
Becerril Barrio, Willy Meyer, Carlos Iturgaiz, Laeticia Lecesne (Commissie). 
Er wordt een gedachtewisseling gehouden tussen de indieners en Rafael Dominguez 
Romero, voorzitter van Mercasevilla.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

13. Verzoekschrift nr. 0752/2010, ingediend door M.  Bateman (Britse nationaliteit), 
over de onrechtvaardige en onheuse voorwaarden die worden gesteld in de 
huurcontracten voor cafés in het Verenigd Koninkrijk
  
Sprekers: Chrysoula Paliadeli, de Commissie (Joao Cardoso Pereira) 
Besluit: Verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

14. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de coördinatoren

 Follow-upbesluiten over de verdere behandeling van de verzoekschriften inzake het 
effect van de 'Ley de Costas' op de individuele eigendomsrechten van de Europese 
burgers en inwoners (vergaderingen van mei en april).
Besluiten:
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a) De verzoekschriften die onder het verslag Auken vallen, moeten worden gebundeld 
en opnieuw behandeld, met name in het licht van het recente besluit van het Hof 
van Justitie;

b) de Spaanse autoriteiten moet worden verzocht om meer uitvoerige informatie over 
het lopende debat voor de herziening van de Kustwet in het Spaanse Parlement;

c) na ontvangst van de informatie moeten de coördinatoren zich op een volgende 
vergadering beraden over de presentatie van een verslag over deze kwestie aan de 
plenaire vergadering;

d) voorgesteld wordt een studiedag te organiseren over de Ley de Costas in de 
Commissie verzoekschriften om een beter inzicht te krijgen in de juridische 
aspecten van de kwestie en het verband met de Europees wetgeving;

e) het onderwerp zal in aanmerking worden genomen voor de agenda van de 
voorgestelde hoorzitting over het Handvest van de grondrechten die op 6 oktober 
zal plaatshebben;

f) er wordt een uitvoerige brief gestuurd naar de indieners met uitleg over de genomen 
besluiten.

 Studiereizen naar Bulgarije en Berlijn:
Besluit: Goedkeuring van het ontwerpprogramma voor het bezoek aan Bulgarije
De studiereis naar Berlijn wordt uitgesteld.

 Behandeling van een gezamenlijke mondelinge vraag met de Commissie visserij.
Besluit: uitgesteld tot de aanstaande hoorzitting van de PPE over dezelfde kwestie heeft 
plaatsgehad en in afwachting van verder overleg met PECH.

 Verdere behandeling van een verzoek van de heer Klein.
Besluit: een brief sturen naar de Commissie over de naleving van de vorige besluiten en 
de bevoegde commissaris vragen dat hij er bij de Duitse autoriteiten op aandringt nog een 
vergadering te houden om de situatie te evalueren. De instelling van een 
onderzoekscommissie zoals voorgesteld door de indiener wordt niet opportuun geacht.

 Bevestiging van een verzoek om een verslag over burgerschap op te stellen
Besluit: goedkeuring voor de voorbereiding van een INI-verslag inzake het Europees 
Burgerschap in het licht van het met LIBE bereikte akkoord (Rapporteur Adina-Ioana 
Valean-ALDE).

Behandeling van de ontwerpagenda voor de vergadering van 12 en 13 juli en behandeling 
van een verzoek van de PPE om, volgens de urgentieprocedure, de behandeling van de 
verzoekschriften inzake de begroting van de Europese scholen toe te voegen
Besluit: Goedkeuring van de agenda met het punt inzake de Europese scholen; indien 
binnen de 48 uur geen bezwaar wordt aangetekend moeten alle belanghebbenden worden 
uitgenodigd . (Na deze termijn worden geen bezwaren meer aangenomen door het 
secretariaat.)

 Rondvraag.
De coördinatoren vragen een urgente behandeling van de kwestie van de 
luchtverkeerleiders in Spanje en Europa, met name inzake het aspect van beveiliging, en 
een advies aan de commissie TRAN.
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15. Verzoekschrift nr. 1109/2010, ingediend door Simone Eiler (Duitse nationaliteit) en 
gesteund door één medeondertekenaar, over EU-steun aan de Italiaanse ngo 
"Amici dei Bambini"

Sprekers: de voorzitter, Simone Eiler (indiener), Alessandro Negro (ONG Amici dei 
Bambini), de Commissie ( Salla Saastamoinen), Tatjana Zdanoka, Victor Bostinaru 
Besluit: Het verzoekschrift wordt nog niet afgesloten in afwachting van een uitvoeriger 
antwoord van de Commissie.

16. Nr. 0726/2010, ingediend door John E. Doherty (Ierse nationaliteit), namens de 
"Irish Drivers Association", over motorrijtuigenbelasting in Ierland (VRT) 

Sprekers: de voorzitter, John Doherty (indiener, branchevoorzitter), John Lernihan 
(nationaal voorzitter), Gerard Connolly (onderzoeker), Ann-Marie Bruhn (Commissie), 
Bairbre de Brun, Peter Jahr.
Besluit: Het verzoekschrift wordt niet afgesloten. De commissie deelt ten volle de 
bezorgdheid van de indiener en vraagt de Commissie dat zij Ierland verzoekt zijn 
wetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving. De coördinatoren 
moeten zich beraden over het voorstel voor een mondelinge vraag.

Verzoekschrift nr. 1211/2009, ingediend door Leond Brevdo (Duitse nationaliteit), 
over dubbele belasting tussen Duitsland en Frankrijk
alsmede
Verzoekschrift 1053/2010, ingediend door Antonio & Susanna Cifelli (Italiaanse 
nationaliteit), over dubbele belastingheffing in Italië en Duitsland 
alsmede

17.

Verzoekschrift nr. 1404/2010, ingediend door Axel Engemann (Duitse 
nationaliteit), over dubbele belastingheffing tussen Frankrijk en Duitsland
alsmede
Nr. 1584/2010, ingediend door Gerhardt Heinz (Duitse nationaliteit) over 
vermeende dubbele belastingheffing in Portugal en Duitsland

Sprekers: de voorzitter, Antonio Cifelli (indiener), de Commissie (Marina Whitehouse, 
Franco Roccatagliata, Filip Switala), Philippe Boulland, Peter Jahr.
De leden verklaren dat zij erover bezorgd zijn dat de bepalingen inzake de interne markt 
en inzake het vrij verkeer en het recht van vestiging het nog steeds mogelijk maken dat 
dergelijke afwijkende situaties blijven bestaan ten koste van de rechten van de EU-
burgers. 
Besluit: De verzoekschriften worden niet afgesloten in afwachting van een brief naar de 
betrokken nationale autoriteiten, die zullen worden uitgenodigd wanneer de 
verzoekschriften opnieuw worden besproken, en in afwachting van nadere informatie van 
de Commissie (over hun onderzoek en hun toekomstig voorstel inzake belemmeringen 
voor grensoverschrijdende activiteit).. 

18. Verzoekschrift nr. 0652/2010, ingediend door Pierre Gérard (Belgische 
nationaliteit), namens het Comité ter verdediging van de Belgisch-Franse 
grensarbeiders (Comité de Défense des Frontaliers belgo-français), over de 
belasting van Franse aanvullende pensioenen in België
alsmede
verzoekschrift nr. 0006/2011, ingediend door Arsène Schmitt (Franse nationaliteit), 
namens het Comité Défense Travailleurs Frontaliers de la Moselle, over de 
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belasting die Duitsland heft op of de pensioenen van gepensioneerde 
grensarbeiders die woonachtig zijn in Frankrijk

Sprekers: de voorzitter, Pierre Gérard (indiener), de Commissie (Alina Armenia).
De leden maken soortgelijke opmerkingen als onder het vorige punt.
Besluit: Verzoekschrift nr. 0652/2010 wordt niet afgesloten in afwachting van een brief 
naar de nationale autoriteiten De behandeling van verzoekschrift nr. 0006/2011 wordt 
uitgesteld.

19. Verzoekschrift nr. 0595/2010, ingediend door Henryka Magdalena Andersen 
(Poolse nationaliteit), over de Deense bepalingen inzake breukpensioen en de 
daarmee verbonden niet-handhaving van de beginselen van Verordening (EG) 
nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, 
die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
alsmede
verzoekschrift nr. 0799/2010, ingediend door Britta Schulz (Deense nationaliteit), 
over de Deense bepalingen inzake "brøkpension" en de daarmee verbonden niet-
handhaving van de beginselen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de 
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

Sprekers: de voorzitter, Henryka Andersen (indiener), de Commissie (Felix Schatz).
Besluit: De verzoekschriften niet afsluiten, een brief sturen naar de Commissie met 
verzoek om aanvullende informatie.

Van 12.03 uur tot 12.11 uur wordt de vergadering voorgezeten door Peter Jahr

20. Nr. 1345/2009, ingediend door Michal Racki (Poolse nationaliteit), over 
bovengrondse ontginning van bruinkool in Neder-Silezië in Polen
alsmede
Nr. 0046/2010, ingediend door Irena Rogowska (Poolse nationaliteit), namens de 
vereniging "Stop Odkrywce" (stop de open mijnen), over een open mijn voor de 
winning van bruinkool in Neder-Silezië in Polen

Sprekers: de vootzitter, Irena Rogowska (indiener) de Commissie (J.F. Brakeland), Lidia 
Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru, Lena Kolarska Bobinska. 
Besluit: Verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. 

21. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de 
behandeling af te sluiten

Verzoekschriften nrs. 0826/2001, 0448/2003, 0298/2005, 0897/2007, 1419/2008, 
1849/2008 0415/2009, 1155/2007, 1324/2007, 1459/2007, 893/2008, 1019/2008, 
1066/2008, 0202/2009, 0303/2009, 0588/2009, 0737/2010, 0710/2009, 1580/2009, 
1117/2010, 0178/2010, 0303/2010, 0723/2010, 0749/2010, 0867/2010, 0920/2010, 
0937/2010, 0967/2010, 0977/2010, 1099/2010, 1217/2010, 1230/2010, 1261/2010, 
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1301/2010, 1305/2010, 1325/2010, 1338/2010, 1389/2010, 1401/2010, 1420/2010, 
1434/2010, 1436/2010, 1446/2010, 1462/2010, 1514/2010, 1523/2010, 1563/2010 en 
1644/2010 worden afgesloten op basis van de schriftelijke informatie die de Commissie 
heeft verstrekt.

Verzoekschriften nrs. 0637/2006, 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 
0503/2010, 0804/2010, 1073/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1458/2010, 0415/2009 en 
1631/2009 worden overgeplaatst naar afdeling "B" en worden niet afgesloten.

22.  Datum en plaats van de volgende vergadering
 12 juli 2011, 15.00 - 18.30 uur
 13 juli 2011, 9.00 – 12.30 uur

o O o

Bijlagen:
Verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (23-24 mei 2010) ontvankelijk zijn verklaard
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief ingetrokken, 
afgesloten of heropend worden.
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Zoltán Bagó (1), Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1,2), Marian Harkin (1,2), Keith Taylor (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

Marco Scurria (1)

193 (3)

Inés Ayala Sender (1), Piotr Borys (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (2)
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