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NOTULEN
van de vergadering van 21 januari 2013, 15.00 - 18.30 uur

en 22 januari 2013, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 21 januari 2013 om 15.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Carlos José Iturgaiz Angulo, ondervoorzitter.

De voorzitter verwelkomt een delegatie van leden van de Saksische Landtag die zijn 
uitgenodigd door EP-lid Peter Jahr (CDU, werkgroep Commissie verzoekschriften). De 
delegatie wordt geleid door Hannelore Dietzschold en bestaat uit zeven leden.

1. Aanneming van de agenda

De voorzitter deelt mede dat in deze vergadering de volgende onderwerpen worden 
behandeld:

 Studiereis naar Italië - debat inzake verslag
 Verzoekschriften over bijensterfte en ggo's
 Afvalkwesties in Bulgarije, Griekenland en Portugal
 Stemming over verslag-Auken inzake een klacht aan de Ombudsman betreffende de 

luchthaven Wenen
 Eerste gedachtewisseling over herziening van de MEB-richtlijn - advies-Chountis
 Verzoekschriften over gasinstallaties en LNG-terminals: milieueffecten
 Slowakije - verzoekschrift over energiesector.

Indieners zijn aanwezig voor de volgende punten:
- punt 22: 1148/2012
- punt 5: 0812/2011, mevrouw Silvia Beltran Pallares, over bijensterfte, vervangen door 

de indiener van het volgende punt;
- punt 6: 0198/2012, de heer Olivier Belval, voorzitter van "l'Union Nationale de 

l'Apiculture Française" (UNAF) en mevrouw Furet van UNAF;
- punt 8: 1353/2011, de heer en mevrouw D., over een stortplaats voor afval in 
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Bulgarije;
- punt 9: 0212/2008, de heer Papadopoulos, over stortplaatsen in Griekenland;
- punt 15: 1107/2011, mevrouw Daniela Spera, over een raffinaderijproject in Italië;
- punt 16: 0024/2012, mevrouw Spera en de heer Giurastanta, over de aanleg van een 

gasleiding in Apulië (Italië);
- punt 17: de heer Giurastante en anderen over verzoekschriften in verband met de 

vergassingsinstallatie in Triëst. De heer Giurastante leest ook een verklaring van de 
heer Vojko voor;

- punt 18: 0070/2010, de heer Sergio Dana, over een gaspijpleidingproject op Sardinië;
- punt 19: 0013/2008, de heer John McElligott, over een terminal voor vloeibaar 

aardgas (LNG) bij de monding van de Shannon (Ierland).

De agenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen: 
Punt 22 wordt behandeld na punt 14, om ervoor te zorgen dat op 22 januari tussen 9.30 uur en 
10.00 uur Slowaakse tolkfaciliteiten beschikbaar zijn.
Punt 19 wordt als laatste punt behandeld, na de punten 20 en 21, teneinde het verzoek van 
betrokken leden te eerbiedigen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 8 en 9 oktober 2012 

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter deelt mede dat de bijlagen bij de voorzittersbrief zijn rondgedeeld. Aangezien er 
geen bezwaar wordt aangetekend, gelden deze bijlagen als goedgekeurd en worden ze in de 
notulen van deze vergadering opgenomen.

4. Rondvraag

Geen opmerkingen.

5. Verzoekschrift 0198/2012, ingediend door Jean-Marie Sirvins (Franse 
nationaliteit), over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) en bijeenteelt

6. Verzoekschrift 0812/2011, ingediend door Silvia Beltran Pallares (Spaanse 
nationaliteit), namens "Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente", over bijensterfte in de Europese Unie

De verzoekschriften 5 en 6, waarvan de volgorde wordt omgewisseld door de persoon die 
indieners in beide gevallen vertegenwoordigt, worden toegelicht door Olivier Belval, 
voorzitter van "l'Union Nationale de l'Apiculture Française". Indieners wijzen op de in snel 
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tempo toenemende bijensterfte in de lidstaten van de EU, wat zij toeschrijven aan het 
wijdverbreide gebruik van pesticiden en herbiciden.

In februari 2012 verklaarde de Commissie een aantal voorzorgsmaatregelen te hebben 
getroffen. De Commissie stelde dat er volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) "onvoldoende kennis over de oorzaken en risicofactoren voor het verlies van 
kolonies" bestaat. De EC concludeerde hieruit dat met de huidige beschikbare kennis een 
verbod niet gerechtvaardigd zou zijn. Op 16 januari 2013 is de EFSA echter van standpunt 
veranderd:

in het kader van een risicobeoordeling in opdracht van de Europese Commissie hebben 
wetenschappers van de EFSA een aantal risico's van drie neonicotinoïde insecticiden voor 
bijen geïdentificeerd.

Sprekers: de voorzitter, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Eric Poudelet 
(vertegenwoordiger van de Commissie).

Besluit: verzoekschriften niet afsluiten en de informatie doorgeven aan de commissies ENVI 
en AGRI voor advies. De voorzitter deelt tevens mede dat een mondelinge vraag met resolutie 
zal worden voorgelegd aan de Commissie. De Commissie zal om nadere informatie worden 
verzocht.

7. Verslag over de studiereis naar Italië (29-31 oktober 2012)

De leden houden nog een gedachtewisseling over het verslag inzake de studiereis naar Italië, 
waarvoor veel steun bestond. In de aanbevelingen, waarover in de volgende vergadering 
wordt gestemd, worden de autoriteiten van Campanië geadviseerd hun afvalbeheer wezenlijk 
te verbeteren door middel van fondsenwerving om een bijdrage aan de nieuwe programma's te 
kunnen leveren. Daarnaast wordt in de aanbevelingen ernstige kritiek geleverd op de 
verslechterende situatie in Lazio, die inmiddels wordt beschouwd als een "explosieve" 
situatie, vergelijkbaar met Napels in 2008. De leden ontvangen ook een brief van de heer 
Collari, beheerder van de stortplaats Malagrotta, waarin hij een aantal opmerkingen maakt 
over het ontwerpverslag.

Sprekers: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Giuseppe Manganaro (vertegenwoordiger van 
de Commissie).

(termijn AM: 5.2.2013, 12.00 uur / goedkeuring: 20.2.2013)

8. Verzoekschrift 1353/2011, ingediend door D.D. (Bulgaarse nationaliteit), over de 
bouw van een stortplaats voor afval in de regio Jambol in Bulgarije

Indiener presenteert zijn verzoekschrift namens ongeveer 2 600 inwoners van de regio 
Jambol. De stortplaats is gebouwd in 1968 en moest worden gesloten in 1997 (in opdracht van 
het ministerie van Gezondheid).
Er zijn plannen om de stortplaats met 50 hectare uit te breiden. Er is sprake van vermeende 
inbreuken op van de MEB-richtlijn (geen voorafgaande MEB, geen rekening gehouden met 



PE504.133v01-00 4/15 PV\925007NL.doc

NL

de cumulatieve impact - door de EC, die stelt dat de MEB-richtlijn niet van toepassing is), op 
de stortplaatsrichtlijn (locatie in strijd met bijlage I) en op de IPPC-richtlijn.
De Commissie heeft de vraag met betrekking tot Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn) niet onderzocht.
Bij de wet inzake afvalbeheer is een verbod op inspraak van het publiek ingevoerd (schending 
van het Verdrag van Aarhus).

Sprekers: D.D. (indiener), Antoaneta Rizova-Kalapisk (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru.

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten en de Bulgaarse regering per brief om nadere informatie 
verzoeken. De Commissie zal eveneens om nadere informatie worden verzocht.

9. Verzoekschrift 0212/2008, ingediend door Ioannis Papadopoulos (Belgische 
nationaliteit), over de aanleg van stortplaatsen in Griekenland

Indiener stelt dat de afvalbeheerpraktijken in Griekenland ontoelaatbaar zijn. Dit betekent dat 
het land een boete opgelegd zal krijgen voor elke stortplaats die niet voldoet aan de criteria 
van de EU. Teneinde dit te voorkomen, legt het nu haastig stortplaatsen aan in de regio's 
Karvounari, een runder- en schapenteeltgebied, en Lefkimi, een toeristisch gebied. Indiener 
voert aan dat een onafhankelijke milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd voordat de 
stortplaatsen worden aangelegd.
De Commissie wordt vertegenwoordigd door de heer Ioannis Couniniotis, die de commissie 
ervan op de hoogte stelt dat de Commissie op het punt staat een waarschuwingsbrief inzake 
deze kwestie te sturen. Hij geeft toe dat de MEB-richtlijn lacunes bevat.

Sprekers: Ioannis Papadopoulos (indiener), Ioannis Couniniotis (vertegenwoordiger van de 
Commissie), de voorzitter, Angelika Werthmann.

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten tot na het bezoek aan Griekenland, dat voor mei 2013 
staat gepland. Nadere informatie van DG Regio van de Commissie wordt verwacht.

Rainer Wieland verzoekt de Commissie om meer informatie over verzoekschrift nr. 534/2012.

10. Verzoekschrift 0922/2011, ingediend door L.A.G. (Spaanse nationaliteit), namens 
de "Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Asunción", over vervuiling van 
de rivier Duero met ongezuiverd rioolwater, in strijd met Richtlijn 91/271/EEG 
inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

De Commissie wordt vertegenwoordigd door Jose Rizo Martin, die verklaart dat de 
Commissie op dit gebied zeer actief is, dat er inbreukprocedures zijn opgestart en dat de 
Spaanse autoriteiten op de hoogte zijn van deze situatie.

De voorzitter verklaart dat het verzoekschrift is afgesloten, maar dat de Spaanse plaatselijke 
autoriteiten schriftelijk zullen worden gevraagd waarom zij niet hebben geantwoord. 
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11. Coördinatorenvergadering van 17.30 tot 18.30 uur (achter gesloten deuren)

* * *
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22 januari 2013

De vergadering wordt op dinsdag 22 januari 2013 om 9.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van Carlos José Iturgaiz Angulo, ondervoorzitter.

12. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

I. Constituerende vergadering van het toezichtcomité in het kader van het 
Gehandicaptenverdrag: 23 januari 2013

De leden nemen kennis van het programma van de vergadering en de 
begeleidende documenten, en geven het secretariaat opdracht het comité bij deze 
gelegenheid te vertegenwoordigen. Zij stellen tevens de opmerkingen vast 
betreffende toekomstige activiteiten in verband met verzoekschriften inzake 
handicaps.

II. Benoeming van rapporteurs voor advies

 29e jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht 
(COM(2012)0714) (JURI)
Het advies wordt opgesteld door de EFD-Fractie, EP-lid Roger Helmer (GB, 
EFD).

 Versterking van de eengemaakte markt door het wegwerken van 
grensoverschrijdende fiscale obstakels voor personenauto's (COM(2012)0756) 
(IMCO)
Het advies wordt opgesteld door de PPE-Fractie.

 Initiatiefverslag over de enkele zetel van het Europees Parlement (AFCO - in 
afwacht van officiële goedkeuring door de Conferentie van voorzitters).
Het advies wordt opgesteld door de ECR-Fractie, EP-lid Giles Chichester (VK, 
ECR), onderworpen aan goedkeuring door de Conferentie van voorzitters.

III. Studiereizen 2013

 Bezoek aan Spanje – Galicië van 12 tot en met 14 februari. De leden hechten 
hun goedkeuring aan het ontwerpprogramma voor de studiereis en wijzen op het 
voorstel van de heer Boulland (Fr., EPP) om de missie met 24 uur te vervroegen. 
Over het definitieve besluit inzake de details van het programma moet 
overeenstemming worden bereikt door de leden van de delegatie, na nader overleg 
tussen het secretariaat en de indieners en de betrokken autoriteiten. De heer 
Boulland wordt benoemd als leider van de studiereis.

 Bezoek aan Spanje inzake de "Ley de Costas"-verzoekschriften. Voor deze 
missie is nog geen toestemming gegeven. De werkgroep organiseert een volgende 
vergadering om de situatie opnieuw te bekijken, evenals het schema van de 
wetgevingswerkzaamheden aan de herziene wet in Spanje.
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 Bezoek aan Griekenland inzake afval en andere onderwerpen. Het bezoek is in 
beginsel goedgekeurd voor de data 29-31 mei. De heer Salavrakos wijst er echter 
op dat deze data hem zeer slecht uitkomen. De fracties worden verzocht tijdig 
vóór de volgende coördinatorenvergadering hun leden te benoemen en een 
delegatieleider aan te stellen.

IV. Verzoek om een extra studiereis

De PPE-Fractie dient een formeel verzoek voor een studiereis naar Frankrijk in, 
teneinde de ontvangen verzoekschriften inzake de geplande luchthaven in Notre-
Dames des Landes, in de buurt van Nantes, te onderzoeken. (Verzoekschriften 
1342/2012, 1632/2012 en 1645/2012).

De coördinatoren besluiten op dit verzoek terug te komen nadat deze 
verzoekschriften in de commissie zijn besproken. Deze besprekingen staan 
momenteel gepland voor de commissievergadering van maart of 
(waarschijnlijker) april. Zij besluiten derhalve de verzoekschriften ontvankelijk te 
verklaren en de Commissie te verzoeken tijdig vóór de commissievergadering in 
kwestie verslag uit te brengen.

V. Verzoekschriften over problemen rond het welzijn van kinderen in 
Denemarken

De coördinatoren besluiten schriftelijk contact op te nemen met de Deense 
autoriteiten over de verzoekschriften 965/2011 en 1078/2012, en met de 
Oostenrijke autoriteiten over het laatstgenoemde verzoekschrift. Voorts worden 
de verzoekschriften 954/2012 en 965/2012 in behandeling genomen, aangezien 
hierin zeer vergelijkbare kwesties aan de orde komen. Deze punten worden op de 
agenda van de volgende vergadering geplaatst.

VI. Organisatie en programma: Hoorzitting over het EU-burgerschap

De coördinatoren hechten hun goedkeuring aan het programma zoals dat aan hen 
is voorgelegd.

VII.Organisatie van de hoorzitting naar aanleiding van het door de Beweging van 
Europese Federalisten ingediende verzoekschrift e.a. (verzoekschriften Duff-
Leinen)

De coördinatoren besluiten dat het secretariaat het overleg moet voortzetten, om 
ervoor te zorgen dat de hoorzitting op de geplande datum (24 september) kan 
plaatsvinden. Indien mogelijk dient voor de coördinatorenvergadering van maart 
een ontwerpprogramma te worden gepresenteerd.

VIII. Rondvraag

 Follow-up van EP-resolutie over dierenwelzijn door de Commissie.
 Ontvangen brief van de heer Cerroni, eigenaar van de stortplaats 
Malagrotta in Lazio.
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De coördinatoren nemen kennis van deze punten en de inhoud van de brief van de 
heer Cerroni.

Daarnaast nemen zij kennis van de door het secretariaat verstrekte documenten 
betreffende de lijst indieners die voor hun aanwezigheid bij de 
commissievergaderingen in 2012 een vergoeding hebben ontvangen, en de 
hiermee gemoeide geldbedragen. Hieruit blijkt dat 22 personen een vergoeding 
hebben ontvangen, waarvan 10% de commissievergadering bijwoont.

Ze besluiten het ontwerpprogramma voor de commissievergadering van februari 
middels een schriftelijke procedure te bestuderen.

13. Verslag over het speciaal verslag van de Europese Ombudsman over zijn 
onderzoek naar klacht 2591/2010/GG tegen de Europese Commissie (over de 
uitbreiding van de luchthaven van Wenen) (2012/2264(INI))

Rapporteur: AUKEN (Verts/ALE)

Sprekers: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann.

Uitslag stemming: Het verslag wordt unaniem goedgekeurd met 19 stemmen voor. 
Amendementen 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13 en 14, en compromissen voor paragrafen 6, 6 bis, 7 bis, 
8 bis, 11 en 13 (deel 1) worden goedgekeurd.

(plenaire vergadering: maart 2013)

De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Chrysoula Paliadeli, 
ondervoorzitter.

14. Advies over herziening van de milieueffectbeoordeling (Wijziging van Richtlijn 
2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten) (ENVI) (COM(2012) 628 final (26.10.2012) –
2012/0297(COD)

Rapporteur: CHOUNTIS (GUE/NGL-Fractie)

– eerste gedachtewisseling
De leden zijn het unaniem eens over het belang van deze kwestie, gezien het zeer grote aantal 
ontvangen verzoekschriften inzake de kwestie en de duidelijke zwakheden in de bestaande 
richtlijn. Het behoort tot het soort kwesties waarvoor veel publiciteit en communicatie-
activiteiten nodig zijn, gezien de onwil van bepaalde lidstaten om het belang van de MEB-
richtlijn op te waarderen, hetgeen de Commissie nastreeft, en de wens van bepaalde lidstaten 
(bijv. het VK) om de richtlijn verder te verzwakken.

Sprekers: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda.
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Tweede gedachtewisseling wordt gehouden op: 20.2.2013 / behandeling: 20.3.2013 / termijn 
AM: 27.3.2013 / behandeling amendementen: 24.4.2013 / goedkeuring: 27.5.2013)

15. Verzoekschrift 1148/2012, ingediend door Denisa Lastovkova (Slowaakse 
nationaliteit), namens het Italiaans-Slowaakse consortium voor energie, over een 
verzoekschrift betreffende de energiesector in Slowakije

Indienster geeft toelichting bij haar verzoekschrift over de ontmanteling van een kerncentrale 
in Jaslovske Bohunice. De sluiting van deze kerncentrale was een voorwaarde voor de 
toetreding van Slowakije tot de EU en het proces is derhalve onomkeerbaar. De kwestie 
betreft echter de veiligheid en de begroting van de sluiting, die destijds onzorgvuldig 
ingeschat lijken te zijn. Indienster stelt voor contact op te nemen met het staatsbedrijf JAVYS, 
dat verantwoordelijk is voor het ontmantelingsproces.

De Commissie wordt vertegenwoordigd door Thomas Kirchner.

Sprekers: Denisa Lastovkova (indienster), Thomas Kirchner (Commissie), Jaroslav Paška, 
Boris Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten, schriftelijk contact opnemen met JAVYS over de 
geschatte kosten voor de sluiting en ITRE schriftelijk om advies vragen. Nadere informatie 
van de Commissie wordt verwacht.

16. Verzoekschrift 1107/2011, ingediend door Daniela Spera (Italiaanse 
nationaliteit), namens Associazione Legami Ionici, over het project voor de 
raffinaderij van de energiemaatschappij ENI in Taranto

en

17. Verzoekschrift 0024/2012, ingediend door Daniela Spera en Roberto Giurastante 
(Italiaanse nationaliteit), namens de Comitato Legamjonici en de Associazione 
Greenaction Transnational, over de aanleg van een gasleiding in Apulië (Italië)

Indienster presenteert haar twee verzoekschriften. De Commissie wordt vertegenwoordigd 
door Jill Michielssen en Paolo Caricato.

Sprekers: Daniela Spera (indienster), Margrete Auken, Peter Jahr.

Besluit: beide verzoekschriften niet afsluiten en de Commissie om nadere informatie 
verzoeken.
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18. Verzoekschrift 0483/2007, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse 
nationaliteit), namens de organisatie "Vrienden van de aarde", over inbreuken 
op de communautaire milieuwetgeving inzake 
milieueffectbeoordelingsprocedures en gevaarlijke industrie-installaties (Seveso-
richtlijn)

en

19. Verzoekschrift 1147/2008, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse 
nationaliteit), namens Greenaction Transnational, over de mogelijke aanleg van 
een vergassingsinstallatie nabij Triëst (Italië)

en

20. Verzoekschrift 1472/2009, ingediend door Bernard Vojko (Sloveense 
nationaliteit), namens "Alpe Adria Green", over de geplande gasterminal bij 
Triëst (Italië)

en

21. Verzoekschrift 0960/2011, ingediend door Bernard Vojko (Sloveense 
nationaliteit), namens "Alpe Adria Green", over de bouw van gasterminals in de 
Golf van Triëst

Indieners Roberto Giurastante en Bernard Vojko presenteren hun verzoekschriften. De 
Commissie wordt vertegenwoordigd door Ion Codescu.

Sprekers: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boştinaru.

Besluit: verzoekschriften niet afsluiten. Er wordt schriftelijk contact opgenomen met de 
regeringen van Italië, Slovenië en Kroatië en kopieën van deze brieven worden naar de 
commissies ITRE en ENVI gestuurd alsmede naar de Commissaris voor Milieu, Janez 
Potocnik. ITRE wordt tevens om schriftelijk advies inzake de kwesties verzocht. Nadere 
informatie van de Commissie wordt verwacht.

22. Verzoekschrift 0070/2010, ingediend door Sergio Diana (Italiaanse nationaliteit), 
namens Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto, over de discrepantie tussen de 
doelstellingen van het energiebeleid van de EU en de financiering van de GALSI 
(Gasdotto Algeria Sardegna Italia)-pijpleiding

Indiener presenteert zijn verzoekschrift door te stellen dat voorafgaand aan de uitvoering van 
dit project geen EB is uitgevoerd en dat er geen publiek bij was betrokken. De Commissie 
wordt vertegenwoordigd door Catherine Eginard, die wijst op de problemen op het gebied van 
gasvoorziening voor Europa.

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten en de Commissie om nadere informatie verzoeken.
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23. Verzoekschrift 0013/2008, ingediend door John McElligott (Ierse nationaliteit), 
namens de Kilcolgan Residents Association (bewonersvereniging), over 
vermeende schendingen van de EG-richtlijn strategische milieubeoordeling in 
verband met de goedkeuring en planning van een terminal voor vloeibaar 
aardgas (LNG) in de nabijheid van Shannon Estuary (Ierland)

Indiener presenteert zijn verzoekschrift. De Commissie wordt vertegenwoordigd door Agata 
Payne.

Sprekers: Paul Murphy, Philippe Boulland.

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten en ter informatie doorsturen naar de Commissie ENVI in 
verband met de milieueffectrapportage van deze commissie. Het verzoekschrift moet tevens 
worden behandeld tijdens de komende delegatie naar Ierland, die gepland staat voor eind 
september 2013. Van de Commissie wordt nadere informatie over de door indiener verstrekte 
nieuwe punten verwacht.

24. Verzoekschrift 0576/2011 ingediend door Anna Marie Thøgersen (Deense 
nationaliteit), over de uitbreiding van een gasopslaginstallatie in een 
Natura 2000-gebied bij Lille Torup

De Commissie wordt vertegenwoordigd door Niels Helweg-Larsen, die de commissie 
meedeelt dat de Commissie de EB van Denemarken inmiddels heeft ontvangen en nu bezig is 
met de beoordeling ervan. 

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten, nadere informatie van de Commissie wordt verwacht.

25. Verzoekschrift 0650/2011, ingediend door Michalis Giamalakis (Griekse 
nationaliteit), over onregelmatigheden in verband met de LNG-terminal 
Revithoussa in de Golf van Megara in Griekenland

OLAF wordt vertegenwoordigd door James Sweeney, die stelt dat indiener zeer ernstige 
aantijgingen uit jegens individuen, politici en ambtenaren op hoog niveau. Een paar 
aantijgingen gaan over btw-fraude, maar op dit gebied heeft OLAF geen bevoegdheid. DG 
Regio wordt vertegenwoordigd door de heer Peroulakis.

Conclusie: OLAF stuurt aanvullende documenten via DG Regio en het verzoekschrift wordt 
niet afgesloten.

26. Verzoekschriften onder B

Verzoekschriften 1456/2007, 0129/2008, 0219/2008, 0359/2008, 1096/2009, 0688/2011, 
0834/2011, 1098/2011, 1256/2011, 1401/2011, 0110/2012, 0259/2012, 0272/2012, 
0349/2012, 0394/2012, 0499/2012, 0505/2012, 0523/2012, 0528/2012, 0542/2012, 
0572/2012, 0656/2012, 0692/2012, 0703/2012, 0715/2012, 0726/2012, 0741/2012, 0793/2012 
en 0814/2012 afsluiten.



PE504.133v01-00 12/15 PV\925007NL.doc

NL

Verzoekschriften 0804/2006, 0200/2012, 0221/2012, 0411/2012, 0511/2012, 0619/2012, 
0413/2012, 0534/2012, 0669/2012, 0902/2012 niet afsluiten op verzoek van de leden.

27. Datum en plaats volgende vergadering

Brussel, 19 februari 2013, 9.45 - 12.30 en 14.30 - 17.30 uur: 
Hoorzitting over het EU-burgerschap

Brussel, 20 februari 2013, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

*

*  *

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

*  *

*

Bijlagen:
Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (3 december 2012) ontvankelijk 
zijn verklaard.
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief ingetrokken, 
afgesloten of heropend worden.
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