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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2012)0619

NOTULEN
Vergadering van 19 juni 2012, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 19 juni 2012 om 9.15 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ (2012)206_1v0

De voorzitter deelt mee dat tijdens de vergadering met name het jaarverslag over de 
werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2011 waarvoor collega Giles 
Chichester verantwoordelijk is, zal worden besproken, de verzoekschriften tegen ACTA 
zullen worden bestudeerd, de Europese ombudsman zijn jaarverslag zal presenteren, 
evenals zijn verzoek om de opstelling van een speciaal verslag over zijn onderzoek naar 
een klacht tegen de Europese Commissie over de uitbreiding van de luchthaven Wenen, 
verzoekschriften over de Europese School zullen worden besproken, evenals een 
verzoekschrift over de impact van de geplande uitdieping van de kalksteengroeve op 
twee grondwaterlagen in het Franse departement Charente, en verzoekschriften over 
verplicht lidmaatschap van Duitse en Oostenrijkse Kamers van Koophandel. Ook zullen 
een aantal adviezen waarvoor de leden Adina-Ioana Vălean, Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg, Margrete Auken en Nikolaos Salavrakos verantwoordelijk zijn, worden 
bestudeerd.

Peter Jahr geeft aan dat hij het wenselijk acht dat de punten 12 en 13 van de 
ontwerpagenda (verslagen over respectievelijk het informatiebezoek aan Berlijn en aan
Roemenië) worden uitgesteld tot de volgende vergadering. Hij deelt mee dat Philippe 
Boulland niet aanwezig zal zijn. Iliana Malinova Iotova is het niet over de verslagen eens. 
Peter Jahr aanvaart dat punt 12 niet van de ontwerpagenda wordt gehaald, maar blijft bij 
de uitstelling van punt 13. Margrete Auken geeft aan de uitstelling van punt 12 te 
aanvaarden.

De agenda wordt aangenomen met één wijziging, namelijk het uitstel van punt 13 tot de 
volgende vergadering.
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2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 19 en 20 maart, 24 april en 
28 mei 2012

De notulen van de vergaderingen van 19 en 20 maart, 24 april en 28 mei 2012 worden 
goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De bijlage bij de voorzittersbrief is verspreid om de leden in staat te stellen opmerkingen 
te maken betreffende het opnieuw openen of het afsluiten van de behandeling van 
bepaalde verzoekschriften om de genoemde redenen. Aangezien er geen opmerkingen 
over deze aanbevelingen zijn gemaakt, worden deze beschouwd als goedgekeurd.

De voorzitter kondigt aan dat vanaf de volgende vergadering zittingsdocumenten als 
bijlage zullen worden toegevoegd en van tevoren aan alle leden zullen worden 
opgestuurd. Deze documenten zullen de wat twijfelachtige vragen bevatten, evenals de 
vragen die niet onder de bevoegdheid van de Commissie verzoekschriften lijken te vallen, 
opdat alle leden van deze vragen op de hoogte zijn en de relevantie ervan kunnen 
beoordelen.  

4. Rondvraag

Geen.

5. Advies over de Wet inzake de administratiefrechtelijke procedures van de Europese 
Unie
(2012/2024(INI)) (JURI)
Rapporteur: AUKEN (Verts/ALE)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter en Margrete Auken.
De amendementen worden in stemming gebracht.
Het advies wordt met 18 stemmen voor goedgekeurd. 

6. Advies over het 28ste jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het 
EU-recht (2010)
(2011/2275(INI) (JURI)
Rapporteur: GERINGER de Oedenberg (S&D)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
De amendementen worden in stemming gebracht.
Het advies wordt met 18 stemmen voor goedgekeurd. 

7. Advies over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van het programma "Rechten en burgerschap" voor de 
periode 2014-2020 (2011/0344(COD)) (LIBE)
Rapporteur: VALEAN (ALDE)
- behandeling amendementen



PV\909558NL.doc 3/11 PE494.496v01-00

NL

Sprekers: de voorzitter, Tania Schroeter (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Jarosław Leszek Wałęsa en Michael Cashman.
De stemming vindt plaats op 12 juli 2012.

8. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2011 
(artikel 202, lid 8) 2011/2317(INI)
Rapporteur: CHICHESTER (ECR)
(stemming: 12 juli 2012)
- behandeling amendementen

Sprekers: de voorzitter, Giles Chichester (de rapporteur bespreekt in algemene termen de 
in de ingediende amendementen uitgedrukte ideeën en noemt de onderwerpen waarover 
een compromis wordt overwogen), William Floyd (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Michael Cashman (wijst op het onderzoeksbezoek van de Commissie 
begrotingscontrole aan Spanje, dat op de hoogte zal worden gesteld van de door deze 
commissie gedane werkzaamheden betreffende de eigendomskwesties aan de Spaanse 
kust, Willy Meyer (noemt de geboekte vooruitgang betreffende de zogenaamde Ley de 
Costas, in Spanje), Margrete Auken en Peter Jahr.

De stemming vindt plaats op 12 juli 2012.

*

De vergadering wordt om 10.00 uur voortgezet onder voorzitterschap van Peter Jahr (lid).

* 

9. Advies over de begrotingsrichtsnoeren 2013 - andere afdelingen - Ombudsman 
(2012/2092(BUD))
Rapporteur: SALAVRAKOS (EFD)
(stemming: 12 juli 2012)
- behandeling ontwerpadvies
Sprekers: de voorzitter en Nikolaos Salavrakos.
De termijn voor de indiening van amendementen is vastgesteld op 17 juli 2012.
De stemming vindt plaats op 19 september 2012.

10. Advies over het verslag over de toepassing van het EU-Handvest van de 
grondrechten 2011 - COM(2012) 0169
(2008/0000(INI))
Rapporteur: VALEAN (ALDE)
(stemming: 12 juli 2012)
- behandeling ontwerpadvies
Sprekers: de voorzitter, Julien Desmedt (vertegenwoordiger van de Commissie), Zoltán 
Bagó, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Margrete Auken.
De termijn voor de indiening van amendementen is vastgesteld op 26 juni 2012.
De stemming vindt plaats op 12 juli 2012.

11. Verzoekschrift 1221/2011, ingediend door G.K. (Letse nationaliteit), over schending 
voor de Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA (Handelsovereenkomst ter 
bestrijding van namaak) van het recht op privacy en
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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
(in aanwezigheid van de indieners)

Sprekers: de voorzitter, Alex Wilks (indiener), Pedro Velasco Martins 
(vertegenwoordiger van de Commissie), David Martin (beveelt als verantwoordelijke 
voor het ACTA-dossier bij het Europees Parlement de verwerping van deze 
overeenkomst aan, vanwege de bezorgdheid over de onwenselijke gevolgen van de tekst, 
in het bijzonder de individuele strafbaarstelling, de definitie van "commerciële schaal",
de rol van aanbieders van internetdiensten en de mogelijke onderbreking van de doorvoer 
van generieke geneesmiddelen; hij benadrukt de negatieven gevolgen van ACTA, met 
name voor de interne markt, de burgerlijke vrijheden en de internationale handel; hij stelt 
voor dat de Commissie verzoekschriften het op korte termijn door het Hof van Justitie te 
wijzen arrest over de wettigheid van ACTA bespreekt),  Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, 
Ana Miranda (gaat eveneens in op de gevaren ten gevolge van de goedkeuring van 
ACTA door de Europese Unie), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (herinnert aan de 
acties van de burgers waarop het Parlement genoodzaakt was te reageren), Raül Romeva i 
Rueda, Franziska Keller (wijst op de eventuele gevaren van ACTA voor niet-Europeanen
die hun stem niet kunnen laten horen, bijvoorbeeld op het gebied van geneesmiddelen), 
Victor Boştinaru, Margrete Auken, Rainer Wieland, Iliana Malinova Iotova, Keith Taylor 
en Peter Jahr, die voorstelt samen te werken met de andere ter zake bevoegde 
commissies: de Commissie industrie, onderzoek en energie; de Commissie juridische 
zaken; de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking. Het merendeel van de sprekers is voor de 
verwerping van deze handelsovereenkomst.

Besluit: de behandeling van de verzoekschriften nog niet afsluiten opdat deze, indien 
noodzakelijk, opnieuw kunnen worden besproken.

* * *

De vergadering wordt om 11.00 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).

* * *

12. Verslag over het fact-finding bezoek aan Berlijn (23 en 24 november 2011)
- behandeling amendementen
- goedkeuring
Sprekers: de voorzitter, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, Angelika Werthmann, 
Victor Boştinaru en Philippe Bouland.
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Besluit: indiening amendementen. 
Termijn: 26 juni 2012.

* * *

De vergadering wordt om 15.08 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).

* * *

13. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

De voorzitter deelt het volgende mee:

1) Speciaal verslag van de Ombudsman over wanbeheer bij de Commissie en de 
procedure voor de uitbreiding van de luchthaven Wenen

- Het rapporteurschap voor dit speciale verslag is toegewezen aan de Verts: Margrete 
Auken. Officiële toestemming moet allereerst door de Conferentie van 
commissievoorzitters en vervolgens door de Conferentie van voorzitters, worden 
verleend.

. 
2) Follow-up bespreking over openbare hoorzittingen betreffende het EBI van het 
Europees Parlement - veranderingen van de regels en mogelijke gevolgen hiervan

- Na de buitengewone coördinatorenvergadering in Straatsburg is een herziene tekst 
verspreid onder de coördinatoren die hiervan kennis hebben genomen en zich bereid 
hebben verklaard deze te gebruiken om de discussie over dit onderwerp vorm te geven.
Er is overeengekomen dat getracht zal worden vergaderingen te beleggen met 
ondervoorzitter Georgios Papastamkos, indien mogelijk tijdens de vergaderperiode van 
juli in Straatsburg en met de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters, 
Klaus-Heiner Lehne en met vicevoorzitter van de Commissie Maros Sefcovic.

3) Aanvraag van de spoedprocedure voor een recentelijk ingediend verzoekschrift

- Verzoekschrift 0771/2012 over een voorgestelde vuilstortplaats in de buurt van Rome te 
Pian dell'Olmo is ontvankelijk verklaard gezien het specifieke onderwerp en het 
spoedeisende karakter ervan.

4) Speciaal debat over ingediende verzoekschriften over de exploratie en winning 
van schaliegas in de EU

- De coördinatoren hebben ingestemd met de organisatie van een speciaal aan dit 
onderwerp gewijde workshop op 9 oktober ('s middags). Om dit onderwerp te bespreken 
wordt de vergadering van de commissie met een halve dag verlengd. Leden van andere 
commissies zullen eveneens worden uitgenodigd, in het bijzonder ENVI en ITRE, 
evenals de indieners van de verzoekschriften. Voor ENVI over dit onderwerp 
voorbereide documentatie is beschikbaar gesteld, zoals een tabel met de over dit 
onderwerp ingediende verzoekschriften. De coördinatoren zullen tijdens een volgende 
vergadering voorstellen met nadere informatie over de workshop bestuderen.



PE494.496v01-00 6/11 PV\909558NL.doc

NL

5) Lopende werkzaamheden van de informele werkgroep over de Ley de Costas

- De coördinatoren hebben kennis genomen van de uitvoerige vragenlijst die is opgesteld 
voor de Spaanse autoriteiten en ermee ingestemd dat de voorzitter hun deze opstuurt.  

6) Behandeling van het voorontwerp van agenda voor de vergadering van 12 juli

- De belangrijkste onderwerpen zijn genoemd en de ontwerpagenda van de volgende 
vergadering zal spoedig worden verspreid voor goedkeuring volgens de schriftelijke 
procedure.

7) Punten ter informatie:
 Uitnodiging aan de leden om op 28 juni ('s middags) een vergadering van het 

Comité van de Regio's bij te wonen (commissie ENVI). Het secretariaat zal de 
vergadering namens de commissie bijwonen.

 Een eventueel nieuw profiel en logo voor het buiten de commissie te presenteren 
werk van de commissie. De coördinatoren hebben kennis genomen van het 
voorgestelde design. 

14. Toelichting door de Europese ombudsman, de heer Nikiforos Diamandouros, op zijn 
jaarverslag 

Sprekers: de voorzitter, Nikiforos Diamandouros (de Europese ombudsman wijst erop dat 
zijn werkzaamheden een aanvulling vormen op het werk van de Commissie 
verzoekschriften, die eveneens gratis diensten verleent; geeft aan dat hij in 2011 in totaal 
2 510 klachten van klagers en ngo's heeft ontvangen; dat 22 000 burgers gebruik hebben 
gemaakt van de diensten van de ombudsman, ondanks het feit dat in 2011, 111 klachten 
minder dan in 2010 zijn ingediend; Spanje, Duitsland, Polen en België zijn de lidstaten 
die het meest van zijn diensten gebruik maken; kondigt de publicatie van een interactieve 
gids in alle talen van de EU aan die de burgers hulp biedt bij het zich wenden tot de 
ombudsman, Jens Nymand-Christensen (vertegenwoordiger van de Commissie), Nicole 
Sinclaire (vindt de aan de ombudsman toegekende middelen excessief), Margrete Auken, 
Nikolaos Salavrakos, Philippe Boulland en Victor Boştinaru.

15. Presentatie van het speciaal verslag over het onderzoek naar klacht 2591/2010/GG 
tegen de Europese Commissie
(betreffende de uitbreiding van de luchthaven Wenen)

Sprekers: de voorzitter, Nikiforos Diamandouros (Europees ombudsman), Jean-François 
Brakeland (vertegenwoordiger van de Commissie), Victor Boştinaru, Peter Jahr en 
Margrete Auken.
Margrete Auken (Verts-Fractie) wordt belast met de opstelling van dit verslag.

De vergadering wordt om 17.00 uur voortgezet onder voorzitterschap van Chrysoula Paliadeli 
(ondervoorzitter). 

16. Verzoekschrift 0353/2011, ingediend door Barbara Mazurkiewicz-Zaleska (Poolse 
nationaliteit) gesteund door 74 medeondertekenaars, over bezuinigingen op de 
begroting voor de Europese scholen
en
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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
(in aanwezigheid van Interparents en de Parents' Association)

Sprekers: de voorzitter, Ana Gorey (vertegenwoordiger van Interparents), Rachel 
Harvey-Kelly (vertegenwoordiger van de Raad), Marco-Umberto Moricca 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr, Gerald Häfner en Victor Boştinaru.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten. Er is om advies verzocht van de Commissie 
begrotingscontrole, de Begrotingscommissie, de Commissie cultuur en onderwijs en de 
Raad van de Europese Unie.

17. Verzoekschrift 0725/2011, ingediend door Bernhard Kempen (Duitse nationaliteit), 
namens zes bedrijven, over verplicht lidmaatschap van Duitse en Oostenrijkse 
Kamers van Koophandel en Industrie

(in aanwezigheid van de indiener)
Sprekers: de voorzitter, Bernhard Kempen (indiener), Kai Boeddinghaus (jurist namens 
de indiener), Konstantinos Dimitriadis (vertegenwoordiger van de Commissie), Gerald 
Häfner, Jürgen Creutzmann en Victor Boştinaru.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van 
nadere informatie van de Europese Commissie. De Commissie juridische zaken en de 
Commissie industrie, onderzoek en energie zijn om advies verzocht. 

18. Verzoekschrift 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

(in aanwezigheid van de indiener)
Sprekers: de voorzitter, Ivan Martin (indiener, gaat nauwkeurig in op de recente 
ontwikkelingen, presenteert documenten ter ondersteuning hiervan en trekt de juistheid 
van het advies van de Préfecture van Charente in twijfel), Balazs Horvath 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr, Victor Boştinaru en Margrete Auken.
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van
nadere informatie van de Europese Commissie vóór eind juli. Aan de coördinatoren zal 
een voorstel voor een onderzoeksmissie ter plaatse worden voorgelegd . 

* * *

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

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
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0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

De volgende verzoekschriften worden verplaatst naar deel B en blijven in behandeling:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. Datum en plaats van de volgende vergadering

Donderdag 12 juli 2012, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

*
* *

De vergadering wordt om 18.03 uur geschorst onder voorzitterschap van Chrysoula Paliadeli 
(ondervoorzitter). 

* *
*

Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de afgelopen 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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