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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2011)199_1

NOTULEN
Vergadering van 12 juli 2011, 15.00 - 18.30 uur

en 13 juli 2011, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 12 juli 2011 om 15.13 uur geopend onder voorzitterschap van 
Ágnes Hankiss (ondervoorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ(2011)199_1

De voorzitter, Erminia Mazzoni, laat zich verontschuldigen voor het feit dat zij wat later zal 
komen als gevolg van de vergadering van een Italiaanse ministerdelegatie waarbij haar 
aanwezigheid eveneens vereist is.

Na de middag behandelt de commissie twee belangrijke dossiers in verband met de behandeling 
van het eerste verzoekschrift:
 presentatie van de studie over afvalbeheer in Europa door de auteurs hiervan, Christian 

Neubauer en Hubert Reisinger. Er zal een Powerpointpresentatie van de studie worden 
gegeven; 

 een bespreking van de verlaging van de begroting van de Europese scholen en de gevolgen 
hiervan voor de onderwijsprogramma's en de werking van de scholen is toegevoegd als 
dringend agendapunt op verzoek van de PPE, met het akkoord van de coördinatoren. De 
rapporteur van de Begrotingscommissie voor de begroting 2012, Francesca Balzani, zal bij de 
behandeling van dit agendapunt aanwezig zijn. Vertegenwoordigers van de indieners van de 
verzoekschriften zullen het woord voeren (twee leden van de ouderverenigingen van twee van 
de scholen in Brussel en één die de ouders vertegenwoordigt in het bestuur van de scholen). 
Het woord zal ook worden gevoerd door Renée Christmann, secretaris-generaal van de raad 
van bestuur van de Europese scholen (die de lidstaten vertegenwoordigt). 

De coördinatoren vergaderen om ongeveer 17.30 uur, na de behandeling van de bovenstaande 
agendapunten.

Woensdagmorgen, na de stemming over het verslag-Iotova (Iliana Malinova Iotova zal afwezig 
zijn en vervangen worden door Kinga Göncz) en het advies-Koch-Merin, wordt mondeling 



PE469.879v01-00 2/11 PV\873943NL.doc

NL

verslag uitgebracht over de recente informatiemissie naar Bulgarije door Margrete Auken en 
Victor Boştinaru. 

De volgende indieners van verzoekschriften zullen woensdag aanwezig zijn:
 punt 13, verzoekschrift 1026/2010 over het gebruik van EU-middelen in Bulgarije -

Valeri Petrov Stanchev (namens de indiener);
 punt 15, verzoekschrift 1330/2010, over het programma LIFE - Juan Antonio Iborra 

Bernal;
 punt 16, verzoekschrift 171/2010 over obstakels voor het vrije verkeer - Fritz Brondum 

Petersen (namens de indiener);
 punt 17, met onder andere verzoekschrift 1349/2010, eveneens over belemmeringen voor 

het vrij verkeer in de EU - Ryszard Antoni Bielawa;
 punt 18, verzoekschrift 590/2008 over het meevoeren van geneesmiddelen door reizigers 

naar Ierland - de indiener heeft gevraagd zijn naam niet bekend te maken;
 punt 19, verzoekschrift 1665/2009, over het verbod op producten voor plaagbestrijding -

Peter Brown;
 punt 20, verzoekschrift 500/2010 betreffende antitrustregels en konijnenvlees in Italië -

Saverio de Bonis.

Margrete Auken vraagt dat morgen een kort debat wordt gehouden voordat over het
verslag/advies wordt gestemd.

De agenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:

23-24 mei 2011 PE 465.068v01-00

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

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

4. Rondvraag

Geen opmerkingen.

5. Verzoekschrift 387/2008, ingediend door Katiuscia Verlingieri (Italiaanse 
nationaliteit), over het behoud van historisch erfgoed in de provincies Salerno, 
Avellino en Benevento in Italië

Sprekers: de voorzitter, Claire-Lyse Chambron (Commissie, DG EAC), Pier Nico Premoli 
(Commissie, DG REGIO), Piero Mora (Commissie , DG AGRI), Margrete Auken 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie, met name over de milieueffectbeoordeling die moet 
worden uitgevoerd. 



PV\873943NL.doc 3/11 PE469.879v01-00

NL

6. Onderzoek over "Afvalbeheer in Europa - voornaamste problemen en best 
practices"

Sprekers: de voorzitter, Christian Neubauer (deskundige), Hubert Reisinger (deskundige), Julio 
Garcia Burgues (vertegenwoordiger van de Commissie), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Philippe Boulland

De deskundigen presenteren hun studie.  De leden bedanken de deskundigen en de sectie 
beleidsondersteuning voor de interessante studie, die nuttig zal zijn voor het ontwerpverslag, dat 
door Carlos José Iturgaiz Angulo zal worden gepresenteerd in september. 
De vertegenwoordiger van de Commissie benadrukt het feit dat de nationale rechters een 
belangrijke rol spelen en suggereert dat het nuttig zou zijn voort de aandacht te vestigen op de 
nieuwe kaderrichtlijn afval en de manier waarop deze ertoe kan bijdragen om de 
afvalbeheersystemen in Europa te verbeteren. 
De leden wijzen er ook op dat het belangrijk is de bevolking meer inspraak te verlenen, de 
communicatie tussen autoriteiten, exploitanten en belanghebbenden te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat de lokale en regionale autoriteiten een grotere rol spelen. 

De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Carlos José Iturgaiz Angulo van 
16.05 tot 16.15 uur, wanneer Erminia Mazzoni terugkomt.

7. Verzoekschrift 353/2011, ingediend door Barbara Mazurkiewicz-Zaleska (Poolse 
nationaliteit), gesteund door 74 medeondertekenaars, over bezuinigingen op de 
begroting voor de Europese scholen en

Verzoekschrift 478/2011 ingediend door oudervereniging APEEE (Association des 
Parents d'Elèves de l'Ecole Européenne), gesteund door 1.356 medeondertekenaars, 
over de gevolgen van de bezuinigingen voor het functioneren van de Europese 
scholen

Sprekers: Renate Repplinger-Hach (ondervoorzitter APEEE Woluwe), Pierre Choraine 
(voorzitter APEEE Ukkel), José Antonio Sanchez Martinez (ondervoorzitter Interparents), Renée 
Christmann (secretaris-generaal, raad van bestuur), Francesca Balzani (Begrotingscommissie), 
Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Angelika Werthmann, Marco U. Moricca 
(vertegenwoordiger van de Commissie)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten. Er zal een brief worden 
gestuurd naar Maroš Šefčovič, lid van de Commissie (Interinstitutionele betrekkingen en 
administratie), met een samenvatting van het debat, om erop te wijzen dat de besparingen de 
kwaliteit van het onderwijs niet mogen aantasten en het pedagogische en educatieve model niet 
mogen ondermijnen. Daarnaast zal een soortgelijke brief worden gestuurd naar de 
Begrotingscommissie voor advies. De commissie zal de indieners op de hoogte houden over de 
ontwikkeling die zich in de loop van de begrotingsprocedure voordoen. 

8. Coördinatorenvergadering (achter gesloten deuren) van 17.40 - 18.35 uur)

De vergadering wordt om 18.35 uur geschorst.

***

De vergadering wordt op woensdag 13 juli 2011 om 9.05 uur geopend onder voorzitterschap van 
Erminia Mazzoni (voorzitter).
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9. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de coördinatoren

De voorzitter deelt het volgende mede: 

a. Hoorzitting over het Handvest van de grondrechten (16 oktober 2011)
De coördinatoren hebben hun goedkeuring gehecht aan de door het secretariaat voorgestelde 
ontwerpprogramma voor de hoorzitting over het Handvest van de grondrechten, die zal worden 
georganiseerd samen met de diensten van de Commissie en het kabinet van ondervoorzitter 
Viviane Reding. 
De coördinatoren hebben nogmaals te kennen gegeven voornemens te zijn nauw samen te 
werken met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, waarvan de 
leden op de hoorzitting zullen worden uitgenodigd.

b. Organisatie van hoorzittingen overeenkomstig de verordening betreffende het 
Europees burgerinitiatief
De voorzitter deelt de coördinatoren mee dat er een briefwisseling is gevoerd tussen haar, Jerzy 
Buzek, Voorzitter van het Europees Parlement, en de voorzitter van de Commissie 
constitutionele zaken over de organisatie van hoorzittingen overeenkomstig de nieuwe 
verordening betreffende het Europees burgerinitiatief, waaruit is gebleken dat de standpunten 
over de verdeling van de bevoegdheden met betrekking de organisatie van de hoorzittingen 
uiteenlopen. De coördinatoren verklaren zich tevreden over en steunen krachtig de brief van de 
voorzitter aan Voorzitter Buzek en elke actie die wordt ondernomen om ervoor te zorgen dat de 
Commissie verzoekschriften en rol in de procedure speelt.

c. Verzoekschriften over de vliegtuigramp van Smolensk en het onderzoek naar de 
oorzaken hiervan (301/2011)
Aangezien sommigen twijfel hebben uitgesproken over de ontvankelijkheid van het 
verzoekschrift, zijn de coördinatoren overeengekomen om dit naar de Juridische Dienst te sturen 
voor advies.

d. Informatiebezoeken
Aangezien alle commissies is verzocht het Bureau te informeren over de plannen voor delegaties 
of informatiebezoeken in 2012, hebben de coördinatoren besloten een nieuw, haalbaar, beter 
programma op te stellen, rekening houdend met het feit dat niet alle delegaties en bezoeken die 
voor 2011 waren goedgekeurd, zijn uitgevoerd. 
Er worden data voorgesteld voor:
- een bezoek aan Berlijn, in verband met het jongerenbureau (Jugendamt): 10-11 oktober;
- een informatiebezoek aan Roemenië, in verband met milieukwesties: 13-14 oktober; 
Deze data moeten tijdens de vergadering van september worden bevestigd.

e. Voorlopige ontwerpagenda voor de vergadering van 8 september
De ontwerpagenda wordt aangenomen.

f. Follow-up van de verzoekschriften over de spoorwegtunnel Lyon-Turijn (735/2008 
en andere)
De voorzitter deelt de coördinatoren mee dat een aantal indieners en leden heeft gevraagd dat een 
nieuw informatiebezoek met betrekking tot de NO-TAV-verzoekschriften wordt georganiseerd. 
Er wordt besloten nog geen dergelijk bezoek te organiseren en de kwestie opnieuw te bespreken 
tijdens de vergaderperiode van oktober. 

g. Ontwerpbrief voor de Roemeense regering over specifieke eigendomskwesties 
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De coördinatoren zijn het eens geworden over de brief die door Jerzy Buzek, Voorzitter van het 
Europees Parlement, zal worden gestuurd naar de Roemeense premier over de rechten van 
eigenaars overeenkomstig wet nr. 112/1995 (verzoekschrift 1734/2008). 

h. Varia 
De coördinatoren hebben kennis genomen van de mededeling van Keith Taylor over het voorstel 
voor een resolutie over Palestina en besloten om op hun eerder besluit de verzoekschriften 
hierover af te sluiten, terug te komen: 1764/2008 en 430/2009. Deze verzoekschriften zullen 
worden toegezonden aan de twee bevoegde delegaties: de Delegatie voor de betrekkingen met 
Israël (D-IL) en de Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur 
(DPLC).

Sprekers: de voorzitter, Peter Jahr, Margrete Auken, Chrysoula Paliadeli, Victor Boştinaru, 
Bairbre de Brún, Giles Chichester, Jarosław Leszek Wałęsa

10. Advies inzake de begrotingsrichtsnoeren 2012 – alle afdelingen – ombudsman 
(BUD), zoals gewijzigd door de Raad (2011/2020)(BUD)), rapporteur : KOCH-
MEHRIN (ALDE)

Goedgekeurde amendementen: 1, 2, 4, 6, 7
Verworpen amendementen: 3, 5

Het advies wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor. 

11. Verslag over het jaarverslag 2010 van de Europese ombudsman (2011/2106(INI)), 
rapporteur: IOTOVA (S&D)

Kinga Göncz bedankt alle collega's voor de amendementen die zijn ingediend en voor het 
opbouwende werk aan de compromisamendementen.

Goedgekeurde amendementen: 1, 2, 3, 4, 5, compromisamendement A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
compromisamendement B, 19, 20, 21, 22, 23, 24, compromisamendement C, 29, 30
Vervallen amendementen: 6, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28
Verworpen amendementen: 8, 10

Het verslag wordt goedgekeurd met 18 stemmen voor.

12. Verslag over het fact-finding bezoek aan Bulgarije (29.06 - 2.07 2011)

Margrete Auken en Victor Boştinaru presenteren een voorlopig mondeling verslag.

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Peter Jahr, 
Evgeni Kirilov, Jean-Francois Brakeland (vertegenwoordiger van de Commissie) 

13. Verzoekschrift 1026/2010, ingediend door Radostin Roussev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens het bedrijf "Bull Gate Ltd.", over misbruik van EU-middelen 
en corruptie in Bulgarije 

Sprekers: de voorzitter, Valeri Petrov Stanchev (namens de indiener), Renaldo Mandmets 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Evgeni Kirilov

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie. De indiener wordt verzocht bijkomende details te 



PE469.879v01-00 6/11 PV\873943NL.doc

NL

verstrekken om het dossier van het verzoekschrift te onderbouwen. 

14. Verzoekschrift 628/2010, ingediend door Ciprian Dobre (Roemeense nationaliteit), 
over problemen in verband met het gebruik en beheer door de Roemeense regering 
van fondsen die zijn toegekend door het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling

Sprekers: de voorzitter, Irini Papadimitriou (vertegenwoordiger van de Commissie), Elena 
Băsescu, Victor Boştinaru

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie (na ontvangst van het antwoord van de Roemeens 
autoriteiten). De Commissie wordt gevraagd om een schriftelijke bevestiging. Er zal ook een 
brief worden gestuurd naar de permanente vertegenwoordiging van Roemenië, met de vraag om 
een officieel antwoord van de Roemeense autoriteiten.

15. Verzoekschrift 1330/2010, ingediend door Juan Antonio Iborra Bernal (Spaanse 
nationaliteit), over de uitbreiding van het programma LIFE tot de preventie van 
rampen 

Sprekers: de voorzitter, Juan Antonio Iborra Bernal (indiener), Juan Perez Lorenzo 
(vertegenwoordiger van de Commissie, DG ENV), Thomas de Lannoy (vertegenwoordiger van 
de Commissie, DG ECHO), Margrete Auken

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten. De voorzitter benadrukt het feit 
dat de Commissie verzoekschriften de bezorgdheid deelt die de indiener tijdens de vergadering 
heeft uitgesproken en verklaart er vertrouwen in te hebben dat de Commissie zich met een groot 
aantal van de oorzaken van deze bezorgdheid zal bezighouden.

16. Verzoekschrift 171/2010, ingediend door Kamila Beata Klim-Petersen (Poolse 
nationaliteit), over de inbeslagneming door de Deense overheden van haar in Polen 
geregistreerde bedrijfsauto en de daarmee verbonden obstakels voor het vrije 
verkeer van arbeidskrachten

Sprekers: de voorzitter, Fritz Brondum Petersen (namens de indiener), Susanne Tams 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Margrete Auken, Peter Jahr

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie over de uitvoering van de Deense interne richtsnoeren 
inzake de tijdelijke inbeslagneming van auto's die in andere lidstaten zijn ingeschreven. De 
Commissie wordt gevraagd om een schriftelijke bevestiging. 

17. Verzoekschrift 1225/2010, ingediend door Dariusz Pachala (Poolse nationaliteit), 
over inbeslagneming van een in Polen geregistreerde auto bij de Deens-Duitse grens
en
Verzoekschrift 1349/2010, ingediend door Ryszard Antoni Bielawa (Poolse 
nationaliteit), over de beslaglegging door de Deense autoriteiten op zijn in Polen 
geregistreerde motorvoertuig, en de daarmee verbonden belemmeringen voor het 
vrij verkeer van werknemers
en
Verzoekschrift 1444/2010, ingediend door Jacek Naguszewski (Poolse nationaliteit), 
over de inbeslagneming door de Deense belasting- en douane-autoriteiten van een in 



PV\873943NL.doc 7/11 PE469.879v01-00

NL

Polen geregistreerd motorvoertuig en de daarmee verbonden verzaking van de 
plicht om een zieke baby te beschermen

Sprekers: de voorzitter, Ryszard Antoni Bielawa (indiener), Susanne Tams (vertegenwoordiger 
van de Commissie), Peter Jahr 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten. 
Wat verzoekschrift 1349/2010 betreft, zal een brief worden gestuurd naar de permanente 
vertegenwoordiging van Denemarken met een samenvatting van de zaak en een vraag om uitleg 
en een verduidelijking van de redenen voor het opleggen van een disproportioneel hoge boete, 
terwijl de indiener de achterstallige belasting had betaald.  

18. Verzoekschrift 590/2008, ingediend door N.M.M. (Ierse nationaliteit), over het 
meevoeren van geneesmiddelen door reizigers in Europa

Sprekers: de voorzitter, Maurice Galla (vertegenwoordiger van de Commissie), Marie 
Debieuvre (vertegenwoordiger van de Commissie)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten. De leden nemen kennis van 
een brief van de Ierse autoriteiten over de kwestie waarin wordt gespecificeerd dat Ierland geen 
partij is bij artikel 75 van de Schengenovereenkomst.

19. Verzoekschrift 1665/2009 ingediend door Peter Brown (Britse nationaliteit), over de 
gronden voor een verbod op het gebruik van strychnine hydrochloride voor 
plaagbestrijding krachtens Richtlijn 98/8/EG

Sprekers: de voorzitter, Peter Brown (indiener), Johanna Bernsel (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Philippe Boulland, Paul Nuttall, Patrick Murphy (vertegenwoordiger van de 
Commissie)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten.

20. Verzoekschrift 500/2010, ingediend door Saverio De Bonis (Italiaanse nationaliteit), 
namens de "Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli" (ANLAC), over 
beweerde schending van de antitrustregels op de markt voor konijnenvlees in Italië

Sprekers: de voorzitter, Saverio De Bonis (indiener), William Floyd (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Peter Jahr

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten. De Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling zal om advies worden gevraagd. Er zal een brief worden gestuurd 
naar de Italiaanse mededingingsautoriteit, om na te gaan of de procedure is afgesloten. Daarnaast 
zullen brieven worden gestuurd naar de Italiaanse minister van Landbouw en naar Joaquín 
Almunia, lid van de Commissie (Mededinging).

***

21. Verzoekschriften ingeschreven onder B:
 Verzoekschriften 1328/2007, 1688/2008, 1211/2009, 1790/2009, 0163/2010, 0247/2010, 

0502/2010, 0720/2010, 0939/2010, 0948/2010, 1059/2010, 1376/2010, 1414/2010, 
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1580/2010, 1582/2010, 1631/2010, 0095/2011 worden afgesloten op basis van de 
schriftelijke antwoorden van de Commissie. 

 De volgende verzoekschriften zijn nog niet afgesloten: 0798/2004, 0334/2005, 
0886/2005, 0530/2006, 1091/2007, 1374/2010, 0832/2008, 1071/2010 

22. Datum en plaats van de volgende vergadering 

8 september 2011, 15.00 - 18.30 uur

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

***

Bijlagen: 
Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (14-15 juni 2011) ontvankelijk zijn 
verklaard
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief heropend, 
afgesloten of ingetrokken moeten worden
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