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EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie verzoekschriften

PETI_OJ(2015)241_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 16 april 2015, 9.00-12.30 uur en 15.00-18.30 uur

Brussel

Zaal ASP A1G-3

van 9.00 tot 10.00 uur (met gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 uur

2. Aanneming van de ontwerpagenda  (1) PE554.756
FdR 1057036

3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 26 februari 2015

PV– PE549.362
FdR 1054772
+ bijlagen

_________________________

(1) Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997 op grond van werkdocument 
PE223.544 zullen de punten onder B van de ontwerpagenda niet tijdens de huidige vergadering worden 
behandeld. Ieder lid kan evenwel vóór het einde van de vergadering verzoeken dat een punt onder B verplaatst 
wordt naar rubriek A; dit punt zal dan automatisch voor behandeling met debat worden opgenomen in rubriek A 
van een volgende vergadering.
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4. Mededelingen van de voorzitter

5. Rondvraag

6. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de 
coördinatoren

Adviezen

*** Stemming ***

7. Advies over de aanbevelingen aan de Commissie voor de 
onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor 
handel en investeringen (TTIP) (voor INTA)
(2014/2228(INI))
Rapporteur:   WALESA (PPE)
(indieningstermijn voor amendementen: 23 maart 2015)
- goedkeuring ontwerpadvies

   PA– PE549.172-v02
   FdR 1052565

   AM– PE522.063
   FdR 1055208

8. Advies over het jaarverslag over de situatie van de grondrechten 
in de EU (2013-2014) (voor LIBE)
(2014/2254(INI))
Rapporteur:   CABEZON RUIZ (S&D)
(indieningstermijn voor amendementen:16 maart 2015)
- goedkeuring ontwerpadvies

   PA– PE549.253
   FdR 1050326

   AM– PE551.898-v02
   FdR 1055375

*** Einde stemming ***

In aanwezigheid van de Commissie

A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijk antwoord van de Commissie of 
andere ontvangen documenten in de commissie worden behandeld

Milieu

9. Verzoekschrift 1004/2014, ingediend door Paul Stefan 
(Oostenrijkse nationaliteit), namens Verein Lebensraum 
Mattigtal, over vermeende ontwijking van de richtlijn betreffende 
de milieueffectbeoordeling inzake autosnelweg B 147 in 
Oostenrijk
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir

10. Verzoekschrift 1833/2013, ingediend door Gisela Urban en 
Gabriele Menzel (Duitse nationaliteit), namens diverse 
dierenbeschermingsverenigingen, gesteund door 
7 724 medeondertekenaars, tegen dierproeven en de REACH-

   CM– PE535.850
   FdR 1029446
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verordening
(in aanwezigheid van de indiener)

Fraude en corruptie

11. Verzoekschrift 0570/2013, ingediend door Ernesto Sojo (Spaanse 
nationaliteit), betreffende corruptie in Roemenië
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir
   LT RO

Adviezen

12. Advies over de follow-up van het Europees burgerinitiatief 
Right2Water (voor ENVI)
(2014/2239(INI))
Rapporteur:   AUKEN (Verts/ALE)
(indieningstermijn voor amendementen, bij voorkeur in EN: 
17 april 2015 / stemming: 5 mei 2015)
- behandeling ontwerpadvies

   PA– PE551.864
   FdR 1053143

13. Advies over het Europees burgerinitiatief (voor AFCO)
(2014/2257(INI))
Rapporteur:   BECERRA BASTERRECHEA (ALDE)
(indieningstermijn voor amendementen: 23 april 2015 / 
stemming: 23 juni 2015)
- behandeling ontwerpadvies

   PA– PE551.974
   FdR 1054485

* * *

om 15.00 uur

14. Verzoekschrift 0725/2011, ingediend door Bernhard Kempen 
(Duitse nationaliteit), namens zes bedrijven, over verplicht 
lidmaatschap van Duitse en Oostenrijkse Kamers van Koophandel 
en Industrie
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE485.970
   FdR 896413

   advies JURI
   LT rechtenfaculteit 
Keulen
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Financiële diensten – consumentenrechten

15. Verzoekschrift 0626/2011, ingediend door Daniel Marian Iorga 
(Roemeense nationaliteit), namens het "Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca", over vermeende schending van de Spaanse 
grondwet inzake hypotheken bij de aankoop van een eigen huis
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0179/2012, ingediend door José Manuel Martín 
Álvarez (Spaanse nationaliteit), over de invoering en acceptatie 
van datio in solutum in Spanje, in gevallen van huisuitzettingen
en
Verzoekschrift 0644/2012, ingediend door José Manuel Martín 
Álvarez (Spaanse nationaliteit), over hypotheekpraktijken en de 
invoering van datio in solutum in Spanje
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0783/2012, ingediend door B.B.C. (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende schending van de Spaanse 
grondwet inzake praktijken met hypotheekleningen
en
Verzoekschrift 1669/2012, ingediend door Pedro Mollar Roda 
(Spaanse nationaliteit), met een pleidooi voor invoering van datio 
in solutum in de Spaanse hypotheekwetgeving
en
Verzoekschrift 0996/2013, ingediend door Pablo Monedero 
Valero en Ana Valera Vera (Spaanse nationaliteit), over invoering 
van datio in solutum in de Spaanse wetgeving inzake hypotheken
en
Verzoekschrift 1345/2013, ingediend door Eduardo Lledias 
Eduardo (Spaanse nationaliteit), over gedwongen verkoop van 
een huis wegens wanbetaling aan banken in Spanje
en
Verzoekschrift 1249/2013, ingediend door Manuel Garcia Barba 
(Spaanse nationaliteit), over het gebruik van een referentievoet 
voor hypothecaire kredieten om de rentevoeten voor hypothecaire 
kredieten vast te leggen
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 1436/2013, ingediend door A.T. (Spaanse 
nationaliteit), over eenzijdige wijziging van 
hypotheekvoorwaarden in Spanje
en
Verzoekschrift 1705/2013, ingediend door Antonio Jurado Checa 
(Spaanse nationaliteit), namens de "Mars voor waardigheid"-
campagne, over de hypotheekwet in Spanje
en
Verzoekschrift 1736/2013, ingediend door Jose Javier Martinez 

   CM–
   PE480.721/REV. II
   FdR 891586

   LT ES

   CM– PE537.233
   FdR 1032511

   CM– PE537.456
   FdR 1034241

CM– PE544.428
   FdR 1044197

   sir
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Chantada (Spaanse nationaliteit), over de hypotheekwetgeving in 
Spanje
en
Verzoekschrift 2120/2013, ingediend door L.M.V.M. (Spaanse 
nationaliteit), over de hypotheekwetgeving in Spanje
en
Verzoekschrift 2159/2013, ingediend door Dolores Morales 
Berenguel (Spaanse nationaliteit), over de Spaanse hypotheekwet
en
Verzoekschrift 2440/2013, ingediend door Lauzinete Manzioli 
(Spaanse nationaliteit), over de hypotheekwetgeving in Spanje
en
Verzoekschrift 2563/2013, ingediend door Jose Lacalle Marquez 
(Spaanse nationaliteit), namens Fundación YouBank, gesteund 
door 2 000 medeondertekenaars, over vermeende vexatoire 
hypotheekclausules (clausula suelo de hipoteca) in Spanje
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 2610/2013, ingediend door Amparo Yoldi 
(Spaanse nationaliteit), over de annulering van een Spaanse 
hypotheek

   CM– PE546.930
   FdR 1048462

   CM– PE551.815
   FdR 1052982

   CM– PE551.826
   FdR 1052993

   sir

   sir

16. Verzoekschrift 0513/2012, ingediend door Nayden Boyadzhiev 
(Bulgaarse nationaliteit), over de frauduleuze praktijken van de 
Spaanse bank La Caixa
en
Verzoekschrift 0548/2012, ingediend door F.L.E. (Spaanse 
nationaliteit), namens Plataforma de Afectados Caixanova 
(Platform voor degenen die getroffen zijn door Caixa Nova), 
gesteund door 1 579 medeondertekenaars, over beweerde fraude 
bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten van een 
spaarbank
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0676/2012, ingediend door Francisco Ramón 
Valiente Martínez (Spaanse nationaliteit), over vermeende 
inbreuken bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten 
van Spaanse banken en spaarbanken
en
Verzoekschrift 0677/2012, ingediend door María Alejandra 
Pizzorno García (Italiaanse nationaliteit), over vermeende 
inbreuken bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten 
van Spaanse banken en spaarbanken
en
Verzoekschrift 0785/2012, ingediend door Eva Urbano Romero 
(Spaanse nationaliteit), over vermeende misstanden bij de 
verkoop van financiële instrumenten aan klanten van een Spaanse 

   CM–
   PE502.154/REV.
   FdR 1003948

   LT ES1
   LT ES2
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bank
en
Verzoekschrift 0788/2012, ingediend door Y.A.S.S.(Spaanse 
nationaliteit), over vermeende fraude bij de verkoop van 
financiële instrumenten aan een klant van een spaarbank
en
Verzoekschrift 0949/2012, ingediend door Juan Campuzano 
Casas (Spaanse nationaliteit), gesteund door 
6 medeondertekenaars, over misbruik bij de verkoop van 
financiële instrumenten aan cliënten van een spaarbank
en
Verzoekschrift 1044/2012, ingediend door Mercedes Roman 
Rodriguez (Spaanse nationaliteit), gesteund door 
5 medeondertekenaars, over vermeende inbreuken bij de verkoop 
van financiële instrumenten aan klanten van banken in Spanje
en
Verzoekschrift 1247/2012, ingediend door Epifanio Vázquez 
Buendia (Spaanse nationaliteit), gesteund door 
4 medeondertekenaars, over vermeende inbreuken bij de verkoop 
van financiële instrumenten aan klanten van spaarbanken in 
Spanje
en
Verzoekschrift 1343/2012, ingediend door José Manuel Estévez 
Rodríguez (Spaanse nationaliteit), namens Plataforma de 
Afectados Vigo Val-Miñor, over vermeende inbreuken bij de 
verkoop van financiële instrumenten aan klanten van spaarbanken 
in Spanje
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 1498/2012, ingediend door Xesus Dominguez 
Dominguez (Spaanse nationaliteit), namens Coordenadora de 
Plataformas de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e 
Obrigaçoes Subordinadas, gesteund door 
43 000 medeondertekenaars, over de frauduleuze verkoop van 
riskante financiële instrumenten door banken in Spanje
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 1662/2012, ingediend door Amparo García 
Evejero (Spaanse nationaliteit), over vermeende fraude en 
inbreuken bij de verkoop van financiële instrumenten aan een 
klant van een spaarbank
en
Verzoekschrift 1761/2012, ingediend door N.G.C. (Spaanse 
nationaliteit), over de frauduleuze verkoop van risicovolle 
financiële instrumenten, "participaciones preferentes", aan klanten 
van spaarbanken in Spanje
en
Verzoekschrift 1851/2012, ingediend door Rufino Manzaneque 

   CM– PE523.149
   FdR 1010219
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Ramos (Spaanse nationaliteit), over de frauduleuze verkoop van 
risicovolle financiële instrumenten, "participaciones preferentes", 
aan klanten van spaarbanken in Spanje
en
Verzoekschrift 1864/2012, ingediend door R.T.M. (Spaanse 
nationaliteit), over de frauduleuze verkoop van risicovolle 
financiële instrumenten, "participaciones preferentes", aan klanten 
van spaarbanken in Spanje
en
Verzoekschrift 0169/2013, ingediend door Agustín Valero Gómez 
(Spaanse nationaliteit), gesteund door 43 medeondertekenaars, 
over de bedrieglijke verkoop van participaciones preferentes, een 
zeer risicovol financieel product, aan klanten van banken in 
Spanje
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0171/2013, ingediend door Ana María Cedeira 
Zas (Spaanse nationaliteit), namens het Plataforma de Afectados 
por Participaciones Preferentes y Subordinadas de A Coruña, over 
de bedrieglijke verkoop van risicovolle financiële producten aan 
cliënten van banken in Spanje
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 2206/2013, ingediend door Montserrat Domeque 
Serrano (Spaanse nationaliteit), over de verkoop van preferente 
aandelen
en
Verzoekschrift 2215/2013, ingediend door A.P.R. (Spaanse 
nationaliteit), over een persoonlijk financieel probleem
en
Verzoekschrift 2228/2013, ingediend door Santiago del Olmo del 
Olmo (Spaanse nationaliteit), over het verlies van in aandelen 
geïnvesteerd spaargeld en compensatie van het verlies
en
Verzoekschrift 2243/2013, ingediend door Miriam Pardo Navarro 
(Spaanse nationaliteit), over de impact van de uitgifte van 
preferente aandelen op kleine spaarders
en
Verzoekschrift 2274/2013, ingediend door Lopez Ramirez 
(Spaanse nationaliteit), over oneerlijke praktijken van banken in 
Spanje

   CM– PE532.482
   FdR 1028551

   CM– PE544.451
   FdR 1044220

   CM– PE546.940
   FdR 1048474

   CM– PE546.943
   FdR 1048509

Milieu

Follow-up van de aanbevelingen van het verslag van de onderzoeksmissie naar 
Griekenland
(18 t/m 20 september 2013) aangaande afvalbeheer in Attica, Peloponnesos, Thesprotia en 
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Korfoe, met betrekking tot:

17. Verzoekschrift 0078/2007, ingediend door Mavroudis Voridis 
(Griekse nationaliteit), over de aanleg van een vuilstortplaats in 
Oost-Attica
en
Verzoekschrift 0573/2011, ingediend door Konstantinos 
Papadigenopoulos (Griekse nationaliteit), gesteund door 
2 220 medeondertekenaars, over ernstige fouten en 
tekortkomingen in de milieueffectbeoordeling voor de 
voorgestelde afvalstortplaats in Mavro Vouno Grammatikou, en 
de bijbehorende inbreuk op de milieuwetgeving van de EU
(in aanwezigheid van de indieners)

   CM–
   PE396.614/REV. VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE478.550/REV. II
   FdR 943023

18. Verzoekschrift 1710/2013, ingediend door Kyriakos Gkikas 
(Griekse nationaliteit), over de vuilnisbelt van Fyli en de impact 
hiervan op het milieu en de gezondheid van de plaatselijke 
bewoners
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 2887/2013, ingediend door Harilaos Marmarou 
(Griekse nationaliteit), namens het verzetscomité van Fyli 
(Epitropi Agona Fylis), gesteund door 1 520 medeondertekenaars, 
over de gevolgen van de stortplaats op de omgeving en haar 
bewoners, en over de definitieve sluiting daarvan

   CM– PE541.580
   FdR 1039645

   sir

19. Verzoekschrift 0978/2008, ingediend door Dionysios 
Papadopoulos (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
(in aanwezigheid van de indieners)
(in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Griekse 
Ministerie van Wederopbouw van de Productie, Milieu en 
Energie)

   CM–
   PE421.179/REV. V
   FdR 1039542

20. Verzoekschrift 1152/2010, ingediend door Georgios Toussas 
(Griekse nationaliteit), namens de Griekse communistische partij 
"KKE", over activiteiten in de gemeente Ermioni in het 
noordoostelijk deel van de Peloponnesos die schadelijk zijn voor 
het milieu

   CM–
   PE462.679/REV. VI
   FdR 1026025

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

   CM–
   PE416.475/REV. VII
   FdR 1029810
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* * *

B. Verzoekschriften waarvan, in het licht van het schriftelijk antwoord van de 
Commissie of andere ontvangen documenten, wordt voorgesteld de behandeling als 
afgesloten te beschouwen

22. Verzoekschrift 0295/2005, ingediend door James Lunney 
(vermoedelijk Ierse nationaliteit), namens de Nevitt Lusk Action 
Group against a Superdump, over een voorgestelde vuilstortplaats

   CM–
   PE369.978/REV. VI
   FdR 1017775

23. 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

   CM–
   PE456.744/REV. VII
   FdR 1052667

24. Verzoekschrift 1032/2010, ingediend door Manuel Altemir 
Mergelina (Spaanse nationaliteit), over de discriminatie van 
leerlingen van de Europese scholen die zich aan een Spaanse 
universiteit willen inschrijven

   CM–
   PE464.854/REV. II
   FdR 1052668

25. Verzoekschrift 1598/2010, ingediend door Angel Aleksandrov 
Vasilev (Bulgaarse nationaliteit), over de vermeende inbreuk van 
de Bulgaarse autoriteiten op de rechtsinstrumenten van de EU 
inzake maatregelen ter verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het werk

   CM– PE469.917/REV.
   FdR 1052670

26. Verzoekschrift 0045/2011, ingediend door Christian Frener 
(Oostenrijkse nationaliteit), over gebrekkige naleving van de 
Europese aanbesteding binnen het openbaar vervoer in het 
Oostenrijkse Vorarlberg

   CM–
   PE487.822/REV. IV
   FdR 1052675

27. Verzoekschrift 0817/2011, ingediend door Jean-Antoine Enrile 
(Franse nationaliteit), over de discriminatie van niet-ingezetenen 
in Spanje bij de betaling van successierechten

   CM–
   PE480.732/REV. II
   FdR 1052676

28. Verzoekschrift 0222/2012, ingediend door de arbeiders van IRC-
Pescara (Italiaanse nationaliteit), over de gevolgen van de 
globalisering voor de tewerkstelling

   CM– PE551.799
   FdR 1052962

29. Verzoekschrift 0444/2012, ingediend door het Verbond voor 
Burgerrechten, over een project voor de exploitatie van schaliegas 
in Roemenië
en
Verzoekschrift 0504/2012, ingediend door Danièle Favari (Franse 
nationaliteit), gesteund door 15 860 medeondertekenaars, over 
hun oppositie tegen de exploitatie van schaliegas
en

   CM– PE502.148/REV.
   FdR 1052680
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Verzoekschrift 0596/2012, ingediend door Vasile Stan 
(Roemeense nationaliteit), over verzet tegen plannen voor 
winning van schaliegas in Roemenië
en
Verzoekschrift 0761/2012, ingediend door Edward Zytka (Poolse 
nationaliteit), over schaliegaswinning in Polen
en
Verzoekschrift 0895/2012, ingediend door Rosemary Rechter 
(Britse nationaliteit), over fossiele brandstoffen
en
Verzoekschrift 2376/2013, ingediend door Oana Chirila 
(Roemeense nationaliteit), over schaliegasexploratie in Roemenië

30. Verzoekschrift 0540/2012, ingediend door Mandfred Johann en 
Hannelore Danzer (Oostenrijkse nationaliteit), over winnings- en 
industriële activiteiten die plaatsvinden in Felanitx (Balearen, 
Spanje) zonder passende milieueffectbeoordelingen

   CM– PE506.263/REV.
   FdR 1052681

31. Verzoekschrift 1716/2012, ingediend door Maria Iancu 
(Roemeense nationaliteit), over haar arbeidscontract in Italië en 
vermeende discriminatie van mensen met de Roemeense 
nationaliteit

   CM– PE551.800
   FdR 1052965

32. Verzoekschrift 1774/2012, ingediend door Marco Bava (Italiaanse
nationaliteit), over de strafrechtelijke en burgerlijke 
aansprakelijkheid van plaatselijke autoriteiten voor 
ontwikkelingsplannen die milieuschade hebben veroorzaakt

   CM– PE551.801
   FdR 1052966

33. Verzoekschrift 0236/2013, ingediend door Patrick Vanhoudt 
(Belgische nationaliteit), gesteund door 35 medeondertekenaars, 
over de goedkeuring van de aanleg van een energiecentrale in 
Gonderange, Luxemburg

   CM– PE529.961/REV.
   FdR 1052685

34. Verzoekschrift 0328/2013, ingediend door David Reiling (Britse 
nationaliteit), over de toegang tot Maltese openbare scholen

   CM– PE535.904/REV.
   FdR 1052687

35. Verzoekschrift 1212/2013, ingediend door Oisin Jones-Dillon 
(Ierse nationaliteit), over de discriminatie van EU-burgers in 
Malta

   CM– PE537.230/REV.
   FdR 1052688

36. Verzoekschrift 1527/2013, ingediend door Luis Maria Taboada 
Gonzalez (Spaanse nationaliteit), over onregelmatigheden in de 
stadsplanning van de stad Ferrol

   CM– PE551.803
   FdR 1052968

37. Verzoekschrift 1764/2013, ingediend door Nikolay Antonov 
(Bulgaarse nationaliteit), over discriminatie door een reder van 
twee Bulgaarse studenten die in Zweden aan boord wilden gaan

   CM– PE551.804
   FdR 1052969
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38. Verzoekschrift 1825/2013, ingediend door Lorenzo Croce 
(Italiaanse nationaliteit), over de uitbreiding van de 
dierenbescherming in de Europese Unie

   CM– PE551.805
   FdR 1052970

39. Verzoekschrift 1919/2013, ingediend door Mark Tedman (Ierse 
nationaliteit), over het feit dat de gezondheidszorg in de hele EU 
moet worden geharmoniseerd

   CM– PE551.808
   FdR 1052975

40. Verzoekschrift 1974/2013, ingediend door Aleksander Sandelin 
(Zweedse nationaliteit), over een in verval verkerende regio in 
Finland

   CM– PE551.809
   FdR 1052976

41. Verzoekschrift 1992/2013, ingediend door Dorian Zor 
(Roemeense nationaliteit), over het aantal werkuren dat 
veiligheidspersoneel in Roemenië wordt opgelegd

   sir
   LT RO

42. Verzoekschrift 2035/2013, ingediend door Graziano Benedetto 
(Italiaanse nationaliteit), over het gebruik van een dubbele, in 
meer dan één lidstaat verkregen beroepskwalificatie krachtens 
Richtlijn 98/5/EG

   CM– PE551.810
   FdR 1052977

43. Verzoekschrift 2063/2013, ingediend door Giuseppe Ursini 
(Italiaanse nationaliteit), namens CODACONS, over 
overheidssteun voor Alitalia (Italië)

   CM– PE551.811
   FdR 1052978

44. Verzoekschrift 2066/2013, ingediend door Gredo Förster (Duitse 
nationaliteit), over de controle van de naam en het nummer bij 
bankverrichtingen met IBAN/BIC

   CM– PE551.812
   FdR 1052979

45. Verzoekschrift 2107/2013, ingediend door A.M.P. (Spaanse 
nationaliteit), over luchtvervuiling

   CM– PE551.813
   FdR 1052980

46. Verzoekschrift 2198/2013, ingediend door S.E. (Duitse 
nationaliteit), over de tijdelijke inhouding van 
identiteitsdocumenten

   CM– PE551.818
   FdR 1052985

47. Verzoekschrift 2221/2013, ingediend door Uwe Rutter (Duitse 
nationaliteit), over een verblijfsvergunning voor zijn Thaise 
vrouw

   CM– PE551.819
   FdR 1052986

48. Verzoekschrift 2224/2013, ingediend door Detlef Zöllner (Duitse 
nationaliteit), over hervorming van de Dublin II-verordening

   CM– PE551.820
   FdR 1052987
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49. Verzoekschrift 2259/2013, ingediend door Antonio Galantino 
(Italiaanse nationaliteit), gesteund door 
55 000 medeondertekenaars, over de toepassing met 
terugwerkende kracht van de Italiaanse Wet 190/2012 inzake 
onverkiesbaarheid en over het verbod om zich verkiesbaar te 
stellen na een veroordeling

   CM– PE551.821
   FdR 1052988

50. Verzoekschrift 2261/2013, ingediend door Daniel Ungurian 
(Roemeense nationaliteit), over het voorstel om het gebruik van 
door paarden voortgetrokken wagens te verbieden op openbare 
wegen in alle lidstaten

   sir
   LT RO

51. Verzoekschrift 2380/2013, ingediend door Francesco Era 
(Italiaanse nationaliteit), over schending van de rechten van 
consumenten en bedrijven door Italiaanse banken en het 
agentschap voor het innen van belastingen "Equitalia"

   CM– PE551.822
   FdR 1052989

52. Verzoekschrift 2438/2013, ingediend door Doros Polykarpou 
(Cypriotische nationaliteit), namens Muhammad Altaf, over de 
afgifte van een verblijfstitel aan Muhammad Altaf in Cyprus

   CM– PE551.825
   FdR 1052992

53. Verzoekschrift 2442/2013, ingediend door Reinaldo Antonio 
Vicente Guimaraes (Portugese nationaliteit), over folteringen in 
gevangenissen in Galicië

   CM– PE551.827
   FdR 1052994

54. Verzoekschrift 2443/2013, ingediend door Philippe Martinot 
(Franse nationaliteit), over het gebrek aan vaste spraaktelefonie en 
breedbandconnectiviteit in Saint-Laurent-du-Maroni (Frans-
Guyana)

   CM– PE551.828
   FdR 1052995

55. Verzoekschrift 2457/2013, ingediend door Ugo Papa (Italiaanse 
nationaliteit), over naleving van Verordening (EG) nr. 1008/2008 
inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van 
luchtdiensten in de Gemeenschap

   CM– PE551.829
   FdR 1052996

56. Verzoekschrift 2474/2013, ingediend door Alina Frimu 
(Italiaanse nationaliteit), over royering van in Italië gevestigde 
advocaten die zijn ingeschreven bij de Bota-orde van advocaten 
(Roemenië)
en
Verzoekschrift 2476/2013, ingediend door G. C. (Italiaanse 
nationaliteit), over de weigering in Italië om advocaten in te 
schrijven die uit de Roemeense orde van advocaten UNBR Bota 
afkomstig zijn
en
Verzoekschrift 2484/2013, ingediend door Alessandro Pietri 
(Italiaanse nationaliteit), over advocaten uit de Roemeense orde 
van advocaten Bota die zich in Italië hebben gevestigd

   CM– PE551.830
   FdR 1052997
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57. Verzoekschrift 2485/2013, ingediend door AM GC (Spaanse 
nationaliteit), over de geplande wettelijke hervorming van het 
Spaanse koninklijk besluit 1/2007 inzake 
consumentenbescherming

   CM– PE551.831
   FdR 1052998

58. Verzoekschrift 2502/2013, ingediend door Lorraine Cleaver 
(Britse nationaliteit), over de moeilijke verkrijging van medicatie 
in Schotland

   sir
   LT EMA

59. Verzoekschrift 2525/2013, ingediend door J.R. (Spaanse 
nationaliteit), over de tenuitvoerlegging van de Spaanse 
wetgeving inzake de deregulering van beroepen

   CM– PE551.832
   FdR 1052999

60. Verzoekschrift 2548/2013, ingediend door H.K. (Duitse 
nationaliteit), over een verbod op kwikhoudende spaarlampen

   CM– PE551.833
   FdR 1053000

61. Verzoekschrift 2549/2013, ingediend door Gerd Litzenburger 
(Duitse nationaliteit), over een schoorsteenvegersmonopolie in 
Duitsland

   CM– PE551.834
   FdR 1053001

62. Verzoekschrift 2582/2013, ingediend door Albano De Alonso Paz 
(Spaanse nationaliteit), over vermeende discriminatie van 
kinderen met een handicap door de Spaanse autoriteiten

   CM– PE551.835
   FdR 1053002

63. Verzoekschrift 2598/2013, ingediend door A.P. (Italiaanse 
nationaliteit), over industrieel ingenieurs in Italië
en
Verzoekschrift 0167/2014, ingediend door G. E. (Italiaanse 
nationaliteit), over industriële technici in Italië

   CM– PE551.837
   FdR 1053024

64. Verzoekschrift 2623/2013, ingediend door M. M. (Duitse 
nationaliteit), over de oneerlijke behandeling van EU-burgers die 
in Spanje vastgoed bezitten

   CM– PE551.839
   FdR 1053026

65. Verzoekschrift 2653/2013, ingediend door E.Z. (Poolse 
nationaliteit), over het doorverkopen van een 
computerprogramma

   CM– PE551.841
   FdR 1053028

66. Verzoekschrift 2663/2013, ingediend door H. K. (Duitse 
nationaliteit), over het, zijns inziens, nutteloze en schadelijke 
B50-snelwegproject in Rheinland-Pfalz (Duitsland)

   CM– PE551.842
   FdR 1055231

67. Verzoekschrift 2666/2013, ingediend door Alessandro Lepidini 
(Italiaanse nationaliteit), namens de vereniging "Nodiscarica 
divino amore" over de vuilstortplaats van Falcognana

   CM– PE551.843
   FdR 1053031
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68. Verzoekschrift 2677/2013, ingediend door A. D. B. (Duitse 
nationaliteit), namens de Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., 
gesteund door 263 148 medeondertekenaars, over Verordening 
(EG) nr. 1924/2006 en het recht op gezondheid

   CM– PE551.844
   FdR 1053032

69. Verzoekschrift 2696/2013, ingediend door Olga Sayago Solano 
(Spaanse nationaliteit), over Erasmusbeurzen in Spanje

   CM– PE551.845
   FdR 1053033

70. Verzoekschrift 2771/2013, ingediend door Steve Rawlings (Britse 
nationaliteit), namens de vereniging Chepstow Friends of the 
Earth over de uitvoering van een milieueffectbeoordeling voor 
een plan voor de bouw van een school

   CM– PE551.848
   FdR 1053036

71. Verzoekschrift 2845/2013, ingediend door Grzegorz Łomanko 
(Poolse nationaliteit), over een vluchtverbod boven Natura 2000-
gebieden

   CM– PE551.853
   FdR 1053042

o O o

72. Datum en plaats volgende vergadering
   4 mei 2015, 15.00-18.30 uur
   5 mei 2015, 9.00-12.30 uur en 15.00-18.30 uur


