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NOTULEN
Vergadering van 20 maart 2013, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 20 maart 2013 om 9.34 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ\930410

De voorzitter deelt mee dat agendapunt 5 (Informatiebezoek aan Galicië) wordt 
uitgesteld tot de volgende vergadering, omdat het document nog niet is afgewerkt. Zij 
wijst ook op een aantal wijzigingen in de volgorde van de agendapunten.

De agenda wordt aangenomen in de volgorde die blijkt uit deze notulen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

21 en 22 januari 2013 PV\925007

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter brengt de leden ervan op de hoogte dat commissielid Simon Busuttil in 
het Maltese parlement werd verkozen. Zij deelt mee dat zij namens de commissie een 
brief zal sturen om de heer Busuttil te bedanken voor de werkzaamheden die hij heeft 
verricht in de Commissie verzoekschriften en hem veel geluk te wensen met zijn 
nieuwe functie.

Voorts deelt de voorzitter de leden mee dat de indieners, of hun vertegenwoordigers, 
aanwezig zullen zijn bij de volgende verzoekschriften:

1459/2012, ingediend door Judith Klein (Hongaarse nationaliteit), namens Open 
Society Foundations, gesteund door 12 verenigingen, over misbruik van 
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structuurfondsen met betrekking tot mensen met een handicap in sommige Midden- en 
Oost-Europese landen

1273/2010, ingediend door Lorenzo Torto (Italiaanse nationaliteit), over het recht van 
gehandicapten op betaald werk

1342/2012, ingediend door Raphael Romi (Franse nationaliteit), namens ACIPA & 
CéDpa, over de voorgestelde aanleg van een luchthaven in Notre-Dame-des-Landes 
(Frankrijk) en het vermeende gebrek aan conformiteit met de milieuwetgeving van de 
EU

1632/2012, ingediend door Alain Mustière (Franse nationaliteit), namens ACIPRAN, 
gesteund door 3 000 medeondertekenaars, ter ondersteuning van de voorgestelde 
aanleg van een luchthaven in Notre-Dame-des-Landes (Frankrijk)

1645/2012, ingediend door Bruno Genty (Franse nationaliteit), namens France Nature 
Environnement en 5 andere verenigingen, tegen hetzelfde project

1256/2012, ingediend door Michele Thew (Britse nationaliteit), namens de Europese 
Coalitie voor het beëindigen van dierproeven (ECEAE), gesteund door 220 000 
medeondertekenaars, over het stoppen van cosmetische dierproeven

0336/2012, ingediend door C.R. (Deense nationaliteit), over het couperen van de staart 
van biggen, een gangbare praktijk in Denemarken

1251/2011, ingediend door Eric Catten (Britse nationaliteit), over problemen in 
verband met de aankoop van vastgoed op Cyprus

0474/2012, ingediend door Katus Károly (Hongaarse nationaliteit), namens de 
"Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom", gesteund door 1 860 
medeondertekenaars, betreffende de opheffing van de stelsels voor vervroegd 
pensioen in Hongarije

1261/2012, ingediend door László Kuti (Hongaarse nationaliteit), namens "KNOE", 
over de afschaffing van vervroegde-uittredingsregelingen in Hongarije 

De bijlage bij de voorzittersbrief is rondgedeeld. De heer Meyer heeft verzocht de 
verzoekschriften 1408/2010 en 1157/2010 niet af te sluiten. Aangezien geen andere 
verzoeken of opmerkingen zijn ingebracht, worden de voorstellen in de bijlage 
goedgekeurd en als bijlage bij de notulen gevoegd.

4. Rondvraag

Geen.

In aanwezigheid van de Commissie

5. Informatiebezoek aan Galicië

Uitgesteld tot de volgende vergadering.
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6. Verzoekschrift 1160/2009, ingediend door Werner Sandig (Duitse nationaliteit), 
over de aanleg van twee windmolenparken in de Tsjechische grensregio Ústí nad 
Labem en de schadelijke gevolgen daarvan voor de nabijgelegen Duitse 
natuurgebieden

Sprekers: de voorzitter, Ctibor Kocman (Commissie) en Peter Jahr

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie, met name over het besluit van de Tsjechische autoriteiten inzake de 
vergunning voor de aanleg van het windmolenpark en de mogelijkheid om aan 
weerszijden van de grens beroep in te stellen tegen een besluit.

7. Verzoekschrift 1459/2012, ingediend door Judith Klein (Hongaarse nationaliteit), 
namens Open Society Foundations, gesteund door 12 verenigingen, over 
misbruik van structuurfondsen met betrekking tot mensen met een handicap in 
sommige Midden- en Oost-Europese landen

Sprekers: de voorzitter, Judith Klein (indiener), Michael Ralph (Commissie), Tatjana 
Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Jaroslav Paška en Peter Jahr

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie, met name over aanwijzingen van het gebruik van structuurfondsen voor 
de overgang van institutionele naar gemeenschapszorg in de lidstaten. Er zullen 
brieven worden gestuurd aan de autoriteiten van de genoemde lidstaten.
Het verzoekschrift moet worden doorgestuurd naar de Commissie begrotingscontrole 
om informatie te verkrijgen over het gebruik of misbruik van de desbetreffende 
structuurfondsen in de EU-lidstaten die in het verzoekschrift worden vermeld, en naar 
de Commissie regionale ontwikkeling teneinde informatie te ontvangen over de 
transparantie bij het gebruik van fondsen en te verzoeken voorafgaande voorwaarden 
vast te stellen bij de herziening van de regelgeving inzake toekomstige structurele 
instrumenten. 

8. Verzoekschrift 0279/2012, ingediend door I.T. (Hongaarse nationaliteit), over de 
hervorming van pensioenen voor gehandicapten in Hongarije

Sprekers: de voorzitter, Ilaria Brazzodouro (Commissie), Kinga Göncz, Miguel Angel 
Martínez Martínez en Zoltán Bagó

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. De leden steunen het voorstel van Miguel Angel Martínez Martínez om 
de Commissie te verzoeken te beoordelen in hoeverre de crisis gevolgen heeft voor 
mensen met een handicap of mensen die een invaliditeitspensioen ontvangen, niet 
alleen in Hongarije, maar in alle EU-lidstaten. Er moet een brief worden gestuurd aan 
de bevoegde commissaris om te verzoeken een dergelijke beoordelingsstudie uit te 
voeren.

9. Verzoekschrift 1273/2010, ingediend door Lorenzo Torto (Italiaanse 
nationaliteit), over het recht van gehandicapten op betaald werk
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Sprekers: de voorzitter, Lorenzo Torto (indiener), Ilaria Brazzodouro (Commissie), 
Miguel Angel Martínez Martínez en Peter Jahr

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Er zal een brief worden gestuurd aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie om te vragen waarom het zo lang duurt voordat het Hof uitspraak doet in de
inbreukprocedure tegen Italië vanwege de onvolledige omzetting van Richtlijn 
2000/78/EG, en om te verzoeken de procedure sneller te laten verlopen. Er zal een 
brief worden gestuurd aan de Commissie om te vragen waarom het zo lang heeft 
geduurd voordat de zaak bij het Hof aanhangig werd gemaakt. Er zal nog een brief 
worden gestuurd aan de Italiaanse autoriteiten om er bij hen op aan te dringen deze 
richtlijn volledig om te zetten en ten uitvoer te leggen.

Om 11.32 uur wordt de vergadering voortgezet onder voorzitterschap van Carlos José 
Iturgaiz Angulo (ondervoorzitter).

10. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2012 
(artikel 202, lid 8) (2013/2013(INI))

Rapporteur: Edward McMillan-Scott (ALDE)

De rapporteur licht zijn ontwerptoelichting toe en stelt het volgende tijdschema voor:

Behandeling ontwerpverslag: vergadering van april (24-25 april) 
Termijn voor de indiening van amendementen: 2 mei 2013
Behandeling amendementen: vergadering van mei (27-28 mei)
Stemming in commissie: vergadering van juni (19 juni)
Stemming in plenaire vergadering: zitting van september

Sprekers: de voorzitter, de rapporteur, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés 
Ramón en Elena Băsescu 

Om 11.37 uur wordt de vergadering voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).

De vergadering wordt om 11.41 uur geschorst.

Van 11.00 tot 12.30 uur – coördinatorenvergadering (achter gesloten deuren)

11. Coördinatorenvergadering (achter gesloten deuren)

15.00 uur

Om 15.00 uur wordt de vergadering hervat onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).

12. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
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1) Pensionering van de Europese Ombudsman

De Europese Ombudsman, de heer Diamandouros, kondigde vorige week zijn 
pensionering aan, die van kracht zal worden op 1 oktober. 

Deze aankondiging houdt in dat het Parlement de procedure moet opstarten voor de 
verkiezing van zijn opvolger. De Commissie verzoekschriften speelt een fundamentele 
rol in dit proces. Een overzichtnota van het eventuele tijdschema voor de verkiezing 
wordt aan de coördinatoren voorgelegd. 

Voor de verkiezing van een nieuwe ombudsman zullen bijkomende buitengewone 
vergaderingen van de commissie (data nog te bevestigen), alsook hoorzittingen 
waaraan alle leden van het Europees Parlement kunnen deelnemen, worden gehouden 
om in aanmerking komende kandidaten te ondervragen.

De ombudsman zal de commissievergadering van 27 en 28 mei bijwonen om zijn 
jaarverslag van 2012 toe te lichten. Het verslag van de commissie over het jaarverslag 
moet spoedig worden voorbereid, besproken en in stemming worden gebracht om 
hierover een doeltreffend debat te kunnen voeren tijdens de plenaire vergadering van 
september in Straatsburg.

De coördinatoren komen overeen dat volgens het puntensysteem het de beurt aan de 
EFD-Fractie is om een rapporteur te benoemen voor het jaarverslag van de 
ombudsman.

2) Informatiebezoeken

Op 12 maart 2013 heeft Voorzitter Schulz de commissie een brief gestuurd om te 
vragen welke drie van de vijf begeleidende leden voor de recente missie naar Galicië 
volgens artikel 23 van het Statuut van de leden moeten worden vergoed voor hun 
onkosten. De coördinatoren komen overeen dat de drie Spaanse leden Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Willy Meyer en Ana Miranda moeten worden terugbetaald. Daartoe 
zal een antwoordbrief aan de Voorzitter worden gestuurd. 

De coördinatoren keuren het voorgestelde programma voor het bezoek aan Madrid 
(Ley de Costas) goed en bevestigen dat Angelika Werthmann de delegatie zal leiden.

Tot op heden hebben twee fracties leden aangewezen (PPE: de heer Iturgaiz en de heer 
Mastella; S&D: mevrouw Merkies) voor het bezoek aan Griekenland (28 t/m 31 mei).  
De coördinatoren komen overeen dat de heer Iturgaiz deze delegatie zal leiden. 

De coördinatoren nemen kennis van het ontwerpprogramma voor het bezoek aan 
Polen (29 t/m 31 mei) en merken op dat tot op heden slechts twee leden, de heer 
Boştinaru en de heer Taylor, zich hebben ingeschreven voor het bezoek.

3) Openbare hoorzitting – Impact van de crisis op Europese burgers 
(24 september)

De coördinatoren nemen kennis van het voorgestelde werkprogramma voor deze 
hoorzitting dat na de debatten met AFCO en de indieners is opgesteld. Op het 
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programma staan een presentatie van twee belangrijke sprekers om het debat over het 
onderwerp aan te moedigen en drie paneldiscussies. De coördinatoren keuren het 
ontwerpprogramma goed en bevestigen dat het wenselijk is Voorzitter Schulz te 
vragen om aan de opening van het evenement deel te nemen.

4) Beroepsprocedures voor aanbevelingen inzake ontvankelijkheid

De coördinatoren bevestigen de beslissing die zij tijdens de vergadering van februari 
hebben genomen om de verzoekschriften 1013/12, 1201/12, 1209/12, 1323/12, 
1368/12 en 1369/12 over de ontvoering van pasgeboren kinderen in Spaanse 
ziekenhuizen, ontvankelijk te verklaren. Zij nemen kennis van de opmerking van de 
heer Iturgaiz dat magistraten in Spanje deze kwestie momenteel onderzoeken en 
bevestigen dat er bij het debat over de verzoekschriften rekening zal worden gehouden 
met de stand van zaken in de gerechtelijke onderzoeken.

5) Follow-up aangaande verzoekschrift 0070/2012, ingediend door Imre Juhasz 
(Hongaarse nationaliteit), gesteund door 2 medeondertekenaars, over een
verzoek om intrekking van Resolutie 1487/2007 van het Slowaakse parlement 
betreffende de onaantastbaarheid van de Beneš-decreten

De coördinatoren nemen kennis van de uitgebreide juridische beoordeling die de 
Slowaakse autoriteiten voor dit verzoekschrift hebben uitgevoerd na het debat dat 
afgelopen september in de commissie werd gehouden. Zij komen overeen om dit 
verzoekschrift en het Slowaakse document te bespreken tijdens een volgende 
vergadering achter gesloten deuren, waaraan enkel de leden van de commissie en de 
Slowaakse autoriteiten zullen deelnemen en die niet rechtstreeks online zal worden 
uitgezonden.

6) Bezoek aan Denemarken 

De coördinatoren komen overeen dat een delegatie van de commissie in aansluiting op 
de debatten over gevallen van jeugdzorg die tijdens de vergadering in februari werden 
gehouden, zo spoedig mogelijk naar Denemarken zal reizen voor een eendaags 
bezoek.

7) Verslag van de Italiaanse Mededingingsautoriteit over de markt voor 
autoverzekeringen

De coördinatoren komen overeen dat dit verslag op de agenda van de vergadering van 
april wordt gezet.

8) Rondvraag

De coördinatoren nemen kennis van de ontwerpaanbevelingen die door de Conferentie 
van commissievoorzitters in een document worden toegezonden aan de Conferentie 
van Voorzitters. 

De coördinatoren komen overeen dat het dienstig zou zijn een nota te sturen aan de 
voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters om de aandacht te vestigen op 
de specificiteit van de verzoekschriftenprocedure en de specifieke regels inzake de 
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werkzaamheden van de commissie, met name wat betreft initiatiefverslagen die aan de 
plenaire vergadering worden voorgelegd (artikel 202, lid 2) en informatiebezoeken. 
Andere voorstellen van de leden kunnen vóór vrijdag 22 maart schriftelijk bij de 
voorzitter worden ingediend.

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

Rapporteur: Nikolaos Chountis (GUE)

De rapporteur licht zijn amendementen toe en stelt het volgende tijdschema voor:

Behandeling ontwerpwerkdocument: vergadering van april (24 april)
Termijn voor de indiening van amendementen:  2 mei 2013
Behandeling amendementen: vergadering van mei (27-28 mei)
Stemming in commissie: vergadering van juni (19 juni)  

Sprekers: de voorzitter, de rapporteur, George Kremlis (Commissie), Sandrine Bélier, 
Adina-Ioana Vălean, Victor Boştinaru en Tatjana Ždanoka

14. Verzoekschrift 1342/2012, ingediend door Raphael Romi (Franse nationaliteit), 
namens ACIPA & CéDpa, over de voorgestelde aanleg van een luchthaven in 
Notre-Dame-des-Landes (Frankrijk) en het vermeende gebrek aan conformiteit 
met de milieuwetgeving van de EU

Verzoekschrift 1632/2012, ingediend door Alain Mustière (Franse nationaliteit), 
namens ACIPRAN, gesteund door 3 000 medeondertekenaars, ter ondersteuning 
van de voorgestelde aanleg van een luchthaven in Notre-Dame-des-Landes 
(Frankrijk)

Verzoekschrift 1645/2012, ingediend door Bruno Genty (Franse nationaliteit), 
namens France Nature Environnement en 5 andere verenigingen, tegen hetzelfde 
project

Sprekers: de voorzitter, Françoise Verchère (indiener), Sylvain Fresneau (indiener), 
Alain Mustière (indiener), Bruno Genty (indiener), Romain Ecorchard (indiener), 
Marie-Claude Blin (Commissie), Philippe Boulland, Sandrine Bélier, Yannick Jadot, 
Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Alain Cadec, José Bové, Jean-Luc Bennahmias, 
Raphael Romi (indiener) en Gilles Retière (indiener)

Besluit: verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van 
de Commissie. Er zal een brief worden gestuurd aan de Franse autoriteiten om te 
vragen welke maatregelen zij zullen nemen om te waarborgen dat de desbetreffende 
Europese wetgeving geëerbiedigd wordt. Het herhaalde verzoek van indieners om een 
informatiebezoek te brengen aan Notre-Dame-des-Landes zal worden doorgestuurd 
naar de coördinatoren van de Commissie PETI.

15. Verzoekschrift 1256/2012, ingediend door Michele Thew (Britse nationaliteit), 
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namens de Europese Coalitie voor het beëindigen van dierproeven (ECEAE), 
gesteund door 220 000 medeondertekenaars, over het stoppen van cosmetische 
dierproeven

Sprekers: de voorzitter, Katherine Taylor (namens indiener), Susanne Hoeke 
(Commissie) en Keith Taylor

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Het verzoekschrift zal ter informatie worden doorgestuurd naar de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Om 16.54 uur wordt de vergadering voortgezet onder voorzitterschap van Angelika 
Werthmann.

16. Verzoekschrift 0334/2011, ingediend door C.C. (Britse nationaliteit), over 
problemen in verband met de koop van onroerend goed op Cyprus

Verzoekschrift 1236/2011, ingediend door Michael Rolfe (Britse nationaliteit), 
gesteund door 4 medeondertekenaars, over de Cypriotische bouwwetgeving en de 
vermeende onverenigbaarheid ervan met de consumentenwetgeving van de EU

Verzoekschrift 1251/2011, ingediend door Eric Catten (Britse nationaliteit), over 
problemen in verband met de aankoop van vastgoed op Cyprus

Sprekers: de voorzitter, Eric Catten (indiener), Sophie Ridoux (Commissie) en Nicole 
Sinclaire

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Er zal een brief worden gestuurd aan de Cypriotische autoriteiten om hen 
te verzoeken zich uit te spreken over deze kwestie. De leden verwachten dat de 
Commissie een meer vastberaden positie zal innemen, met bijzondere aandacht voor 
consumentenbescherming en misleidende reclamepraktijken.  

17. Verzoekschrift 0336/2012, ingediend door C.R. (Deense nationaliteit), over het 
couperen van de staart van biggen, een gangbare praktijk in Denemarken

Sprekers: de voorzitter, Birgitte Iversen Damm van de Deense Vereniging voor 
dierenwelzijn (DAWS) (namens indiener), Denis Simonin (Commissie), Keith Taylor 
en Margrete Auken 

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. De leden verwachten dat de Commissie een meer vastberaden positie zal 
innemen ten aanzien van Europese varkenshouders die hun verplichtingen niet 
nakomen en suggereren de Commissie te overwegen een inbreukprocedure in te leiden 
tegen de lidstaten die de desbetreffende wetgeving niet eerbiedigen.

18. Verzoekschrift 0267/2012, ingediend door József Darányi (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding in 
Hongarije
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Verzoekschrift 0474/2012, ingediend door Katus Károly (Hongaarse 
nationaliteit), namens de "Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom", 
gesteund door 1 860 medeondertekenaars, betreffende de opheffing van de 
stelsels voor vervroegd pensioen in Hongarije

Verzoekschrift 0479/2012, ingediend door L.G.T. (Hongaarse nationaliteit), over 
de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding in Hongarije

Verzoekschrift 0483/2012, ingediend door Attila Fazekas (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding in 
Hongarije

Verzoekschrift 0625/2012, ingediend door Csaba Nyakó (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding in 
Hongarije

Verzoekschrift 0762/2012, ingediend door Flórián Koczka (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding in 
Hongarije

Verzoekschrift 1144/2012, ingediend door István Balogh (Hongaarse 
nationaliteit), over de afschaffing van regelingen voor vervroegde uittreding in 
Hongarije

Verzoekschrift 1261/2012, ingediend door László Kuti (Hongaarse nationaliteit), 
namens "KNOE", over de afschaffing van vervroegde-uittredingsregelingen in 
Hongarije 

Sprekers: de voorzitter, László Kuti (indiener), Katus Károly (indiener), Helga 
Vogelmann (Commissie), Csaba Sándor Tabajdi, Victor Boştinaru, Kinga Göncz, 
Zoltán Bagó en Heinz K. Becker

Besluit: verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van 
de Commissie. Er zal een brief worden gestuurd aan de Hongaarse permanent 
vertegenwoordiger om opheldering te vragen en te verzoeken het officiële standpunt 
van de Hongaarse regering over de in het verzoekschrift besproken kwesties toe te 
lichten, alsook aan commissaris Andor (DG Werkgelegenheid, sociale zaken en 
inclusie) om hem te verzoeken zijn standpunt uiteen te zetten. Met name over de 
effecten die de maatregelen met terugwerkende kracht kunnen hebben, het ontbreken 
van rechtsmiddelen, de schending van verworven rechten en de marginalisering van 
grote groepen in de maatschappij. De verzoekschriften zullen ter informatie worden 
doorgestuurd naar de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

19. Verzoekschrift 1557/2009, ingediend door Izabella Mészárosné Györvári 
(Hongaarse nationaliteit), namens Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Unie 
voor belangenbescherming van ondernemingen), over discriminatie van het 
midden- en kleinbedrijf in Hongarije en het niet toepassen van EU-normen

Sprekers: de voorzitter, Istvan Nemeth (Commissie) en Szabolcs Szilagyi 
(Commissie)
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Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Het verzoekschrift zal ter informatie worden doorgestuurd naar de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.

20. Verzoekschriften onder B

Verzoekschriften 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 1241/2009, 
0403/2010, 1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 1343/2011, 
1396/2011, 0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 0631/2012, 
0634/2012, 0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 0756/2012, 
0796/2012, 0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 0877/2012, 
0885/2012, 0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 1011/2012, 
1048/2012, 1064/2012 en 1172/2012 worden afgesloten op basis van de door de 
Commissie verstrekte schriftelijke informatie.

De volgende verzoekschriften worden op verzoek van de leden niet afgesloten: 
1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012

21. Datum en plaats volgende vergadering

woensdag 24 april 2013, 15.00 - 18.30 uur
donderdag 25 april 2013, 9.00 - 12.30 uur

o-O-o

De vergadering wordt om 18.36 uur gesloten.

Bijlagen:
Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (20 februari 2012) ontvankelijk zijn 
verklaard.
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief worden 
ingetrokken, afgesloten of heropend.
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