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Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2011)0908

NOTULEN
Vergadering van 8 september 2011, 15.00 - 18.00 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 8 september 2011 om 15.12 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

De coördinatoren vergaderen (achter gesloten deuren) van 15.12 tot 16.05 uur.

De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat collega-lid Jaroslaw Walesa 
onlangs betrokken was bij een ernstig ongeval en gehospitaliseerd is, maar niet in 
levensgevaar verkeert. De voorzitter heeft namens de commissie haar blijken van medeleven 
betuigd en hoopt op een spoedig herstel.

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ (2011)200_1v1

De agenda wordt aangenomen.

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

Punt 8: verzoekschrift 1542/2010, over de bescherming van de bruine beer in 
Frankrijk
Punt 10: verzoekschrift 922/2010, over de vervuiling van de Ria del Burgo (provincie 
La Coruña)
Punt 13: verzoekschrift 192/2009, over arbeidscontractanten in de instellingen van de 
EU.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van: 

14-15 juni 2011 PV_PE 467.190
12-13 juli 2011 PV_PE 469.879



PE472.182v01-00 2/8 PV\877059NL.doc

NL

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 of afsluiting van bepaalde verzoekschriften om de genoemde 
redenen. Tatjana Ždanoka vraagt dat verzoekschrift 1746/2008 niet wordt afgesloten 
totdat het antwoord van commissaris Reding van 24 februari 2011 de leden bereikt. 
Aangezien er geen andere bezwaren over de aanbevelingen zijn, worden deze geacht 
te zijn goedgekeurd.

4. Rondvraag

Geen opmerkingen.

5. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren:

- Informatiebezoeken 2011 en 2012
Er wordt besloten een informatiebezoek aan Berlijn te houden op 24 en 25 
november 2011, met op het programma onder meer ontmoetingen met het 
Jugendamt, familierechtbanken, het Ministerie van Sociale Zaken en de Commissie 
verzoekschriften van de Bundestag. 
Ook wordt besloten de organisatie van het informatiebezoek aan Roemenië op 24 
en 25 november 2011 verder te zetten, mits formele goedkeuring volgt. De fracties 
wordt verzocht overeenstemming te bereiken over het programma van dit bezoek 
en het Voorzitterschap zo snel mogelijk in te lichten over de samenstelling van 
beide delegaties (voor vrijdag 9 september 2011).
Bij de coördinatoren op de vergadering van oktober kan een ontwerpprogramma 
ingediend worden om toelating te vragen voor informatiebezoeken aan Frankrijk, 
Italië en Polen en aan het Duits-Tsjechische grensgebied in 2012. De mogelijkheid 
van een informatiebezoek aan Spanje, ten slotte, zal in een later stadium besproken 
worden.

- De vergaderkalender van de commissie verzoekschriften voor 2012 wordt 
goedgekeurd onder voorbehoud van opheldering inzake een overlapping met de 
Commissie regionale ontwikkeling voor de data in februari en maart.

- Het ontwerpprogramma voor de gemeenschappelijke hoorzitting over de 
toepassing van het Handvest van de grondrechten op 6 oktober 2011 wordt 
goedgekeurd.

- Punten ter informatie en verzoeken om nadere gegevens:
● Antwoord van commissaris Dalli betreffende de EFSA: er wordt afgesproken de 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid te raadplegen.
● Antwoord van Ierland op verzoekschrift 0161/2006 (Dan Brennan): de 

coördinatoren nemen kennis van de correspondentie. De Ierse autoriteiten wordt 
om verdere opheldering verzocht. 

● Verzoekschrift van de heer Klein: de coördinatoren nemen kennis van het 
verzoekschrift en komen later op het onderwerp terug.

● Verzoekschrift 148/2009 (Adisseo): de ontwerpbrief wordt goedgekeurd.
● Het achtste nationaal seminarie van het Europees Netwerk van Europese 

ombudsmannen: de coördinatoren spreken af dat Margarete Auken en vice-



PV\877059NL.doc 3/8 PE472.182v01-00

NL

voorzitter Carlos Iturgaiz de Commissie verzoekschriften zullen 
vertegenwoordigen. 

● De coördinatoren delen mee dat commissaris Potocnik zal deelnemen aan de 
vergadering van november.

● De coördinatoren nemen kennis van de tijdens de vergadering rondgedeelde 
brief van parlementslid Lamassoure (Commissie begroting) betreffende de 
begroting voor Europese scholen.

- De leden nemen kennis van de voorgestelde agendapunten voor de vergadering 
van oktober. Giles Chichester vraagt dat verzoekschrift 1737/2008 (Lord 
Inglewood) aan de agenda wordt toegevoegd. Ook een dringend verzoekschrift van 
de Europese Blindenunie zal behandeld worden. De ontwerpagenda zal ter 
goedkeuring worden voorgelegd volgens de schriftelijke procedure.

- Margarete Auken dient een motie van orde in over het statuut van de Commissie 
verzoekschriften in parlementaire planningsprocedures.

6. Verzoekschrift 0978/2008, ingediend door Panagiotis Bouras (Griekse 
nationaliteit), namens de gemeente Megalopoli, over het gebrek aan handhaving 
door de Griekse autoriteiten van de communautaire criteria en procedures op het 
gebied van afvalinzameling op vuilstortplaatsen, in het kader van een nieuw aan 
te leggen vuilstortplaats in de omgeving van Megalopoli op de Peloponnesos in 
Griekenland

Sprekers: de voorzitter, Ioannis Couniniotis (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Victor Boştinaru, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos.

Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten tot de 
Commissie een meer bevredigend antwoord geeft en wordt nog voor het einde van 
2011 opnieuw opgenomen. De leden tonen zich kritisch tegenover het onvermogen 
van de Commissie om binnen een redelijke termijn concrete antwoorden te geven op 
de vragen van indiener. 

7. Verslag over de toepassing van de afvalstoffenrichtlijn op basis van de ontvangen 
verzoekschriften (2011/2038(INI)) Rapporteur: ITURGAIZ (PPE)
- behandeling ontwerpverslag

Sprekers: de voorzitter, Carlos José Iturgaiz Angulo, Jose Jorge Diaz del Castillo
(vertegenwoordiger van de Commissie), Judith A. Merkies, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos.

De leden prijzen de rapporteur voor het geleverde werk, verzoeken om een blauwdruk 
rond de concrete afwikkeling van verzoekschriften over afvalstoffen en roepen op tot 
een reflectie over hoe het verslag operationeel kan worden. Ze vragen ook een debat in 
de plenaire zitting vooraleer er over het verslag wordt gestemd.
De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op: 14 september, 
13.00 uur.

Carlos José Iturgaiz Angulo zit de vergadering voor van 17.20 tot 17.55 uur, waarna Erminia 
Mazzoni haar plaats weer inneemt.

8. Verzoekschrift 1542/2010, ingediend door François Arcangeli (Franse 
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nationaliteit), namens Pays de l'Ours-Adet Maison des Associations, over de 
bescherming van de bruine beer in Frankrijk

Sprekers: de voorzitter, Francois Arcangeli (indiener), David Grimeaud, Marco 
Cipriani (vertegenwoordiger van de Commissie), Sandrine Bélier.

Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten en er zal een brief 
worden gestuurd naar het Franse Ministerie van Milieu.

9. Verzoekschrift 1532/2010, ingediend door Laura Di Carlantonio (Italiaanse 
nationaliteit), over afschaffing van de jacht op bruine beren in Bulgarije 

Sprekers: de voorzitter, Marco Cipriani (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Sandrine Bélier.

Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten.

10. Verzoekschrift 922/2010, ingediend door Manuel Antonio Cao Prado (Spaanse 
nationaliteit), namens de Confraria de Pescadores de La Coruña (Vereniging van 
vissers), en gesteund door 16 mede-ondertekenaars, over de vervuiling van de Ria 
del Burgo in La Coruña, Spanje 

Sprekers: de voorzitter, Manuel Antonio Cao Prado (indiener), José Rizo Martin 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sandrine Bélier.

Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten. De coördinatoren 
zullen de mogelijkheid van een informatiebezoek aan de site, zoals voorgesteld door 
indiener, bespreken. Aangezien de situatie verslechtert, zal door middel van een brief 
aan de Permanente vertegenwoordiging van Spanje druk uitgeoefend worden op de 
Spaanse autoriteiten om actie te ondernemen.

11. Verzoekschrift nr. 1766/2009, ingediend door Federico Cappello (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Associazione Guardie Ambientale d'Italia (provinciale 
afdeling), over de aanwezigheid van asbest tussen de spoorrails 

Sprekers: de voorzitter, Jan Jilek (vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr.

Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten. Er zal een brief 
worden gestuurd naar het Ministerie van Arbeid in Rome en in Alessandria.

12. Follow-up van het verslag over de gevolgen voor het milieu van de geplande 
Nordstream-pijpleiding in de Oostzee die Rusland met Duitsland verbindt 
(verzoekschriften 614/2007 en 952/2006) (2007/2118(INI)) Rapporteur: LIBICKI

Sprekers: de voorzitter, Stephanos Ampatzis (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Besluit: De Commissie wordt verzocht om informatie te verstrekken over hoe de 
betrokken landen in de uitvoering van de MEB-richtlijn rekening houden met de 
vastgestelde genotoxiciteit. De commissie komt later op het onderwerp terug.
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13. Verzoekschrift nr. 192/2009, ingediend door Michael Ashbrook (Duitse 
nationaliteit), namens het werknemersverbond 'Solidarity, Independence, 
Democracy (SID)', gesteund door 469 medeondertekenaars, over 
arbeidscontractanten in de instellingen van de EU

Sprekers: de voorzitter, Michael Ashbrook (indiener), Roberto Carlini 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr. 

Besluit: Het verzoekschrift zal ter advies worden overgemaakt aan de Commissie 
constitutionele zaken.

14. Verzoekschriften ingeschreven onder B:

Verzoekschriften 0199/2005, 1185/2007, 0156/2008, 0284/2008, 0993/2008, 
1749/2008, 0720/2009, 0773/2009, 1081/2009, 1431/2009, 1453/2009, 1480/2009, 
1515/2009, 1876/2009, 0258/2010, 0297/2010, 1131/2010, 0374/2010, 0507/2010, 
0562/2010, 0697/2010, 0745/2010, 1262/2010, 1321/2010, 1352/2010, 1503/2010, 
1510/2010, 1511/2010, 1530/2010, 1549/2010, 1555/2010, 1596/2010, 0028/2011, 
0125/2011, 0189/2011, 0193/2011 worden afgesloten naar aanleiding van het 
schriftelijke antwoord van de Commissie.

De volgende verzoekschriften zijn nog niet afgesloten: 0210/2007, 0211/2007, 
1478/2010

15. Datum en plaats volgende vergadering

3 oktober, 15.00-18.30 en 4 oktober, 9.00-12.30 en 15.00-18.30 uur

De vergadering wordt om 18.40 uur gesloten.

Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (12-13 juli 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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