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Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2012)0508

NOTULEN
Vergadering van 8 mei 2012, 9.15 – 12.35 en 15.15 – 18.03 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 8 mei 2012 om 9.15 uur geopend onder voorzitterschap van 
Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ 900609v02-00

Voor de bespreking van de agenda meldt de voorzitter dat Bairbre de Brún, voormalig 
coördinator en actief lid van de Commissie verzoekschriften, heeft besloten het Parlement 
wegens gezondheidsredenen te verlaten. De voorzitter wenst haar het beste en dankt haar voor 
haar enthousiasme binnen de commissie. 

De agenda is in alle talen rondgedeeld en er zijn enkele belangrijke veranderingen met 
betrekking tot de tijdstippen van de besprekingen.

 Na overleg met de indieners en de Commissie handel is het debat over de ACTA-
verzoekschriften uitgesteld tot 19 juni. 

 's Namiddags komt na de besprekingen met commissaris Maroš Šefčovič als eerste 
agendapunt punt 15, dat handelt over de stortplaats in Corcolle en waarvoor de 
indieners aanwezig zullen zijn, dit wegens de planning van de deelnemers.

 De stemming over het Boștinaru-advies volgt omstreeks 16.45 uur. 
 De bespreking van het verslag van het informatiebezoek naar Berlijn wordt het laatste 

punt op de agenda en zal omstreeks 17.30 uur aanvangen.
 Indieners zijn ook aanwezig voor punten 4, 5 en 6.
 Voor punt 17 zijn drie vertegenwoordigers van het Bulgaarse Ministerie van 

Landbouw aanwezig.

De agenda wordt aangenomen.
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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. Rondvraag

Geen opmerkingen.

4. Verzoekschrift 1268/2010, ingediend door Cristóbal Aguado Laza (Spaanse 
nationaliteit), namens de vereniging "Asociación Valenciana de Agricultores" (ASAJA), 
over fytosanitaire producten, plagen en ziekten bij plantaardige producten

Sprekers: de voorzitter, Cristóbal Aguado Laza (indiener), Bas Drukker (vertegenwoordiger 
van de Commissie, DG Sanco), Walter De Backer (vertegenwoordiger van de Commissie, DG 
Agri), Esther Herranz García, Vicente Miguel Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie. Er worden adviezen opgevraagd bij de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie internationale handel. Ook worden er 
brieven gestuurd naar John Dalli, commissaris voor gezondheid en consumentenbeleid en 
Dacian Ciolos, commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling, met als doel hun 
aandacht te vestigen op de dringendheid en het belang van deze zaak. 

5. Verzoekschrift 0338/2010, ingediend door T.F.T. (Spaanse nationaliteit), namens 
het "Plataforma por la defensa de los valles verdes" (platform voor de bescherming van 
groene valleien), over het boren van waterputten in het natuurreservaat Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas, Jaén

Sprekers: de voorzitter, Rafael Galvez Via (namens de indiener), José Manuel Servert Martin
(vertegenwoordiger van de Commissie), Francisco Sosa Wagner, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés Ramón 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie. Er wordt een brief gestuurd naar Janez Potočnik, 
Europees commissaris voor milieu, waarin wordt gevraagd dat de Commissie de 
inbreukprocedure voortzet en zo snel mogelijk contact opneemt met de nieuwe Spaanse 
regering om onherstelbare schade aan de locaties te vermijden. In dit verband wordt er ook 
een brief naar de bevoegde autoriteiten in Andalusië gestuurd. 

6. Verzoekschrift 1132/2009, ingediend door H.M. (Portugese nationaliteit), namens 
de Portugese associatie van toerismebedrijven "AETP", over gebrek aan transparantie 
in verband met steunaanvragen in het kader van de operationele programma's van de 
EU

Sprekers: de voorzitter, H.M. (indiener), Armando Miranda Cardoso (vertegenwoordiger van 
de Commissie, DG Regio), Obhi Chatterjee (vertegenwoordiger van de Commissie, DG 
Comp)
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Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie. Het directoraat-generaal Concurrentie moet de 
kwestie rond staatshulp verder onderzoeken en het directoraat-generaal voor Regionaal Beleid 
moet de redenen voor het afsluiten van de zaak nader toelichten. De Commissie moet ook 
contact opnemen met de bevoegde Portugese autoriteiten. 
Via de permanente vertegenwoordiging van Portugal wordt er een brief gestuurd naar de 
Portugese autoriteiten. 

7. Advies over de vaststelling van het programma "Grondrechten en burgerschap" 
2014 – 2020 (2011/0344(COD)) (LIBE), Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean 
(ALDE)
(termijn voor de indiening van amendementen: 24 mei 2012; behandeling amendementen: 
19 juni 2012; stemming: 12 juli 2012)

Sprekers: de voorzitter, Norica Nicolai, Victor Boştinaru

Norica Nicolai, die de rapporteur vertegenwoordigt, leidt het ontwerpadvies in. Ze uit haar 
waardering voor het voornemen van de Commissie om de huidige programma's te 
stroomlijnen en stelt voor dat er nieuwe acties worden toegevoegd aan het programma 
Rechten en burgerschap. Victor Boştinaru leest een verklaring van Michael Cashman voor. 

8. Advies over het 28e jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het 
EU-recht (2010) (2011/2275(INI)) (JURI), Rapporteur voor advies: Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (S&D)
(termijn voor de indiening van amendementen: 21 mei 2012; stemming: 19 juni 2012)

Sprekers: de voorzitter, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis 
(vertegenwoordiger van de Commissie)

De rapporteur licht het ontwerpadvies toe en besteedt daarbij vooral aandacht aan de 
toepassing van het Handvest van de grondrechten, de inbreukprocedures en de samenwerking 
tussen het Parlement en de Commissie. 
De vertegenwoordiger van de Commissie is het met de rapporteur eens dat de Commissie en 
het Parlement zich samen moeten inzetten om de burgers beter in te lichten over de reikwijdte 
van het Handvest. Hij verheugt zich over het feit dat artikel 263, ingevoerd met het Verdrag 
van Lissabon, de Commissie toelaat om het Europees Hof van Justitie in het geval van een 
late omzetting te vragen sancties te treffen tegen in gebreke blijvende lidstaten.

9. Verslag over het informatiebezoek aan Berlijn (23 – 24.11.2011)

Het punt wordt behandeld in de namiddag, om 17.40 uur, onder voorzitterschap van Elena 
Băsescu, ondervoorzitter. 

Sprekers: de voorzitter, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-Bobińska, 
Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru

Na de gedachtewisseling beslissen leden van de delegatie een extra vergadering te organiseren 
om voor de volgende commissievergadering tot een algemeen overeengekomen tekst te 



PE489.438v01-00 4/11 PV\901581NL.doc

NL

komen. 

10. Verslag over het informatiebezoek aan Roemenië (23 – 26.11.2011)

Sprekers: de voorzitter, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald Häfner, 
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

De voorzitter deelt mee dat de termijn voor indiening van amendementen op het 
werkdocument vrijdag 11 mei 2012 om 12.00 uur is.  

* * *

De vergadering wordt om 15.15 uur hervat onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter)

* * *

12. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

De voorzitter deelt het volgende mee: 

a) Benoeming van rapporteurs voor advies:
 de ECR-Fractie zal een advies voorbereiden over de Commissiemededeling "Meer 

voordelen door EU-milieumaatregelen etc" COM(2012)0095 (ENVI als commissie ten 
principale); 

 de ALDE-Fractie zal een advies voorbereiden over het "Verslag over de toepassing 
van het EU-Handvest van de grondrechten 2011" COM(2012)0169 (LIBE als 
commissie ten principale);

 de EFD-Fractie zal een advies voorbereiden over de begrotingsrichtsnoeren 2013 -
andere punten - Ombudsman (BUDG als commissie ten principale).

b) Behandeling en goedkeuring van een korte ontwerpresolutie over dierenrechten
De tekst van een korte resolutie over dierenwelzijn, opgesteld in overeenstemming met artikel 
202, lid 2, van het Reglement, wordt behandeld en goedgekeurd. De resolutie zal naar de 
Conferentie van voorzitters worden gestuurd met het verzoek om de resolutie op de agenda 
van de plenaire vergadering te plaatsen als onderdeel van een gezamenlijk debat over het 
initiatiefverslag van de commissie AGRI ("EU-strategie voor de bescherming en het welzijn 
van dieren 2012-2015"), waarover de commissie PETI ook een advies heeft opgesteld 
(rapporteur Victor Boştinaru).

c) Benoeming van de deelnemers aan het informatiebezoek aan Duitsland en Tsjechië (3-
6 juni 2012)
De voorzitter verzoekt dat de leden van delegatie zo snel mogelijk en ten laatste tegen het 
eind van de week officieel worden aangesteld. 

d) Verbeterde toegang tot de 'ePetition'-databank voor leden van de commissie en 
fractiesecretariaten
Er zullen technische aanpassingen worden aangebracht aan de 'ePetition'-databank om de 
leden en hun medewerkers en het personeel van de fracties onbeperkte toegang tot de 
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verzoekschriften te verlenen, inclusief vertrouwelijke verzoekschriften. Om vertrouwelijke 
verzoekschriften te kunnen raadplegen moeten de leden de wettelijke verplichtingen nakomen 
die voortvloeien uit de bepalingen inzake gegevensbescherming. 

e) Resultaat van de vergadering van de informele werkgroep over Spaanse 
eigendomsrechten en de Ley de Costas.
De informele werkgroep heeft met de Spaanse autoriteiten vergaderd over de plannen om de 
bestaande Ley de Costas te hervormen. Het werk is lopende en er zijn al aanzienlijke 
vorderingen gemaakt. Binnenkort wordt er een vragenlijst naar de Spaanse autoriteiten 
gestuurd.

f) Samenvatting voorontwerp van de agenda voor de vergadering van 19 juni 
De ontwerpagenda wordt binnenkort rondgedeeld en omvat de volgende belangrijkste punten: 
voorstelling door de Europese Ombudsman van het jaarverslag 2011 en van een speciaal 
verslag, debat over de ACTA-verzoekschriften.

g) Brief van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie
Europees commissaris Viviane Reding heeft de voorzitter een brief gestuurd waarin ze deze 
op de hoogte bracht van de plannen van de Europese Commissie om een openbare 
raadpleging te organiseren over het Verslag over het EU-burgerschap 2013, om zo ideeën te 
verzamelen over nieuwe maatregelen om de belemmeringen die EU-burgers ondervinden bij 
de uitoefening van hun EU-rechten, weg te nemen. 
De commissie PETI stemt in beginsel in met de voorstellen en zal in overleg met de 
commissie LIBE, die dezelfde brief heeft ontvangen, nadenken over suggesties die in het 
programma kunnen worden opgenomen.  

Sprekers: de voorzitter, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru, Margrete 
Auken

13. Verklaring van Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie en Europees 
commissaris voor interinstitutionele betrekkingen en administratie, over huidige 
onderwerpen in het kader van de gestructureerde dialoog, gevolgd door een 
gedachtewisseling van de leden  

Sprekers: de voorzitter, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, Gerald 
Häfner, Heinz K. Becker

De commissaris deelt mee dat de Commissie het eerste Europese burgerinitiatief (getiteld 
Fraternité 2020 - Mobility. Progress. Europe.) symbolisch zal registreren op 9 mei en dat de 
beoordeling van vijf andere initiatieven bijna is afgerond. Wat betreft voorgestelde EBI's die 
niet aan de vereisten voldeden, zullen de initiatiefnemers worden geïnformeerd over de 
verzoekschriftprocedure als alternatief.  Ook kunnen kwesties die binnen het 
toepassingsgebied van het Euratom-Verdrag vallen, naar de Commissie verzoekschriften 
worden doorgestuurd. De commissaris juicht de aanwezigheid van de commissie PETI op 
sociale mediaplatforms toe en beschouwt de geposte berichten als heel informatief en nuttig. 
Hij vraagt de steun van het Parlement voor het Commissievoorstel inzake een verhoging van 
het budget voor Europese scholen. Hij dringt erop aan dat de normen voor het informeren van 
indieners van verzoekschriften die rechtstreeks contact hadden met de Commissie, dezelfde 
zijn als die voor indieners van klachten. 



PE489.438v01-00 6/11 PV\901581NL.doc

NL

14. Advies over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn 
van dieren 2012-2015 – behandeling van amendementen (2012/2043(INI)) (AGRI), 
Rapporteur voor advies: Victor Boştinaru (S&D)

Goedgekeurde amendementen: 3, 4, 5, 6, 9 (mondeling amendement), 11, 12, 13, 15, 16 
(eerste deel), 17, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31
Verworpen amendementen: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (tweede deel), 18, 23, 24, 25, 29
Ingetrokken amendementen: 20
Vervallen amendementen: 8, 28

Het advies wordt goedgekeurd met 17 stemmen voor, 0 tegen bij 0 onthoudingen. 

15. Verzoekschrift 0197/2012, ingediend door Francesco Saltini (Italiaanse 
nationaliteit) over een geplande stortplaats voor afval in Corcolle (Rome), Lazio 

Sprekers: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (indieners), Giuseppe Manganaro 
(vertegenwoordiger van de Commissie, DG ENVI), Giuseppe Pecoraro (Prefect van Rome), 
Claudio Vesselli (directeur van het Milieudepartement, provincie Rome), Guido Milana, 
Margrete Auken, Niccolò Rinaldi

De vertegenwoordigers van de Italiaanse autoriteiten preciseren dat de stortplaats tijdelijk zal 
worden gebruikt (voor een maximale duur van 2 tot 2,5 jaar) en niet zal worden gebruikt voor 
organisch afval. De buitengewoon commissaris heeft een diepgaander en vollediger 
onderzoek aangevraagd, met name van de geologische en hydrologische aspecten, om de 
geschiktheid van de locatie naar behoren te kunnen beoordelen. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie en het resultaat van het informatiebezoek van de 
Commissie verzoekschriften in de herfst.  

16. Verzoekschrift 1221/2011, ingediend door G.K. (Letse nationaliteit), over schending 
van het recht op een persoonlijke levenssfeer door de ACTA-overeenkomst (Anti 
Counterfeiting Trade Agreement) 
en
Verzoekschrift 0116/2012, ingediend door Iwo Domeracki (Poolse nationaliteit), over ACTA
en
Verzoekschrift 0142/2012, ingediend door Mateusz Wójtowicz (Poolse nationaliteit), namens 
de organisatie "Forum Rdzawka", gesteund door twee medeondertekenaars, over bezwaren 
tegen de internationale handelsovereenkomst ACTA
en
Verzoekschrift 0203/2012, ingediend door Joachim Scholz (Duitse nationaliteit), over ACTA
en
Verzoekschrift 0223/2012, ingediend door Alex Wilks (Britse nationaliteit), namens AVAAZ, 
gesteund door meer dan 2,5 miljoen handtekeningen, over ACTA

Het besluit wordt uitgesteld tot de vergadering van 19 juni. 
De vergadering wordt om 17.26 uur voortgezet onder voorzitterschap van Elena Băsescu, 
ondervoorzitter. 
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17. Verzoekschrift 1675/2008, ingediend door Alexander Karakachanov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens "Bulgarian Green Party/BulgarianGreens", over zogeheten "land 
swapping" en corruptie in Bulgarije

Sprekers: Dimitar Kyumyurddziev (juridisch deskundige, Bulgaars Ministerie van Landbouw 
en Voedselvoorziening), Katarzyna Gueneau de Mussy (vertegenwoordiger van de 
Commissie, DG COMP), Victor Boştinaru

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten. De voorzitter draagt de 
Commissie op verdere informatie te verlenen over de beschuldigingen van corruptie die in het 
verzoekschrift zijn opgenomen en die grotendeels onbeantwoord zijn gebleven. 

* * *

18. 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

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007, 
1379/2007, 0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010, 
1089/2010, 1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011, 
0282/2011, 0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011, 
0592/2011, 0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011, 
0743/2011, 0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011, 
0900/2011, 0963/2011

De volgende verzoekschriften worden uit categorie B geschrapt en niet afgesloten: 
1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 
0436/2010, 1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Datum en plaats volgende vergadering 

dinsdag 19 juni 2012, van 9.00 – 12.30 uur en van 15.00 – 18.30 uur, Brussel.

*
* *

De vergadering wordt om 18.03 uur gesloten onder voorzitterschap van Elena 
Băsescu, ondervoorzitter.

* *
*

Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (24 april 2012) 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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