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2019 - 2024

Commissie verzoekschriften

PETI(2022)516_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 16 mei 2022, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 17 mei 2022, 9.00 - 12.00 uur, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur

Brussel

Zaal SPAAK 1A2

Maandag 16 mei 2022

Om 13.45 uur

1. Aanneming van de ontwerpagenda1 OJ – PE731.800
FdR1255668

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 14-15 maart 2022

PV – PE729.866
FdR1251503

1 Overeenkomstig de richtsnoeren van de commissie van 2016 worden de punten onder B van de ontwerpagenda 
tijdens deze vergadering niet behandeld. Ieder PETI-lid kan evenwel vóór het einde van de vergadering 
verzoeken om een punt onder B nog niet af te sluiten; dit punt zal dan, met het oog op een besluit over de 
verdere behandeling ervan, automatisch op de agenda van een volgende coördinatorenvergadering worden 
geplaatst.
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3. Mededelingen van de voorzitter

4. Verkiezing van de eerste ondervoorzitter van de commissie PETI

* * *

*** Eerste stemming op afstand *** (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
(via EPVote)

5. Voorontwerp van resolutie over illegale houtkap in de EU 
2022/2523(RSP)
Rapporteur: Dolors Montserrat (voorzitter)
Stemming in de plenaire vergadering: nog te bevestigen
Stemming over amendementen

   RE – PE704.644
   FdR1247589

   AM – PE719784
   FdR1250341

6. Mondelinge vraag over illegale houtkap in de EU
Rapporteur: Dolors Montserrat (voorzitter)
Enkele stemming

   QO – PE704.897
   FdR1248968

*** Einde stemming om 14.45 uur ***

In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld deze in de 
commissie te behandelen

Grondrechten – Deelname aan de EU-verkiezingen

7. Verzoekschrift nr. 1077/2019, ingediend door M.S. (Poolse 
nationaliteit), namens het Obserwatorium Wyborcze (de 
Verkiezingswaarnemingspost), gesteund door 
154 medeondertekenaars, over vermeende schendingen tijdens de 
EU-verkiezingen in Polen, andere onregelmatigheden en 
mediapropaganda
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   CM – PE652.486
   FdR1205998
   (26.5.2020)

Verzoekschrift nr. 0432/2021, ingediend door Bożena Ferenc 
(Poolse nationaliteit), Piotr Kozioł (Poolse nationaliteit), Makary 
Wiskirki (Poolse nationaliteit), Magda Klim (Poolse nationaliteit), 
Małgorzata Klimowicz (Poolse nationaliteit), S.G. (Poolse 
nationaliteit), Sławomir Górak (Poolse nationaliteit), Ewa 
Uminska (Poolse nationaliteit), Adam Witas (Poolse 
nationaliteit), gesteund door vier medeondertekenaars, over de 
Poolse verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019

  sia0432-21
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(Mogelijk in aanwezigheid van indiener via een verbinding op 
afstand)

8. Verzoekschrift nr. 0468/2019, ingediend door Gabriela Ionescu 
(Roemeense nationaliteit), over de beperking van het stemrecht 
voor de Europese verkiezingen
(Mogelijk in aanwezigheid van indiener via een verbinding op 
afstand)

   CM – PE647.022
   FdR1198102
   (3.2.2020)

9. Verzoekschrift nr. 0473/2019, ingediend door Patrick Vanhoudt 
(Belgische nationaliteit), over een vermeende inbreuk op de regels 
voor de Europese verkiezingen voor niet-staatsburgers in 
Luxemburg 
(Mogelijk in aanwezigheid van indiener via een verbinding op 
afstand)

   CM – PE645.075
   FdR1195855
   (19.12.2020)

* * *

Van 16.45 tot 18.45 uur

In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld deze in de 
commissie te behandelen

Milieu – Toegang tot informatie

10. Verzoekschrift nr. 1167/2017, ingediend door Noël Lucia (Franse 
nationaliteit), over toegang tot milieu-informatie
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   CM – PE625.280
   FdR1187851
   (30.8.2019)

Milieu – Bescherming en behoud
11. Verzoekschrift nr. 0202/2021, ingediend door Alberto De Toma 

(Italiaanse nationaliteit), over de bescherming van de 
natuurgebieden Ripalta, Pantano en Lama Santacroce in Apulië, 
Italië
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   CM – PE699.104
   FdR1241680
   (5.10.2021)

Beoordeling van milieu- en gezondheidseffecten 
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12. Verzoekschrift nr. 1096/2021, ingediend door Bartolomeo 
Lucarelli (Italiaanse nationaliteit), namens LiberiAmo Taranto, 
over de vermeende schending door Italië van 
Richtlijn 2014/52/EU en Richtlijn 2010/75/EU
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

    sia1096-21

13. Verzoekschrift nr. 1052/2017, ingediend door G.C. (Italiaanse 
nationaliteit), over de incorrecte omzetting binnen het Italiaanse 
rechtsstelsel van Richtlijn 2014/52/EU betreffende de 
milieueffectbeoordeling

   CM – PE626.730
   FdR1212167
   (31.8.2020)

* * *
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Dinsdag 17 mei 2022, 9.00 - 12.00 uur

Om 9.00 uur

*** Tweede stemming op afstand *** (gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
commissie)

14. Voorontwerp van resolutie over illegale houtkap in de EU 
2022/2523(RSP)
Rapporteur: Dolors Montserrat (voorzitter)
Stemming in de plenaire vergadering: nog te bevestigen
Eindstemming

   RE – PE704.644
   FdR1247589

   AM – PE719784
   FdR1250341

*** Einde stemming om 10.00 uur ***

* * *
In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld deze in de 
commissie te behandelen

Oekraïne – Vluchtelingen

15. Verzoekschrift nr. 0223/2022, ingediend door Olena Vedenina 
(Oekraïense nationaliteit), over de totstandbrenging van een 
humanitaire corridor voor Europese burgers in Oekraïne
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   sia0223-22

Verzoekschrift nr. 0239/2022, ingediend door Marisa Filipe 
(Portugese nationaliteit), over de herinvoering van het 
Nansenpaspoort, een EU-brede identiteitskaart voor vluchtelingen 
in Europa
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   sia0239-22

Oekraïne – Rechten van het kind

16. Verzoekschrift nr. 0303/2022, ingediend door J.L.S. (Duitse 
nationaliteit), namens de organisatie “Children’s Health Support 
e.V.”, over humanitaire hulp in Oekraïne
(Mogelijk in aanwezigheid van indiener via een verbinding op 
afstand)

   sia0303-22
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Verzoekschrift nr. 0309/2022, ingediend door J.L.S. (Duitse 
nationaliteit), namens de organisatie “Children’s Health Support 
e.V.”, over de instelling van een humanitaire no-flyzone in 
Oekraïne
(Mogelijk in aanwezigheid van indiener via een verbinding op 
afstand)

   sia0309-22

Verzoekschrift nr. 0314/2022, ingediend door J.L.S. (Duitse 
nationaliteit), namens de organisatie “Children’s Health Support 
e.V.”, over de bescherming van ziekenhuizen in Oekraïne
(Mogelijk in aanwezigheid van indiener via een verbinding op 
afstand)

   sia0314-22

Van 11.00 tot 12.00 uur (met gesloten deuren)

17. Coördinatorenvergadering  

* * *

Van 13.45 tot 15.45 uur

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

 

In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld deze in de 
commissie te behandelen

Rechtsstaat

19. Verzoekschrift nr. 0343/2022, ingediend door Michał 
Wawrykiewicz (Poolse nationaliteit), over de rechtsstaat in Polen 
tijdens de oorlog in Oekraïne
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   sia0343-22

Stedelijke ontwikkeling
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20. Verzoekschrift nr. 0636/2021, ingediend door Victorina Amores 
(Spaanse nationaliteit), over de vermeende onnodige heraanleg 
van de Avenida Lidón in Castelló de la Plana (Spanje) en de niet-
naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van EU-
financiering
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   CM – PE731.493
   FdR1253701
   (5.4.2022)

Consumentenrechten – Bankenbeleid

21. Verzoekschrift nr. 1123/2021, ingediend door J.S.A.G. (Spaanse 
nationaliteit), over oneerlijke bankpraktijken
(Mogelijk in aanwezigheid van indiener via een verbinding op 
afstand)

   sia1123-21

Van 16.45 tot 18.45 uur

Advies

22. Ontwerpadvies inzake “Naar gelijke rechten voor personen met 
een handicap”
Rapporteur: Ulrike MÜLLER (Renew)
Termijn voor de indiening van amendementen: 25.5.2022 om 
12.00 uur
Behandeling ontwerpadvies

   PA – PE
   FdR

In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld deze in de 
commissie te behandelen

Gezondheid – Veiligheid op het werk

23. Verzoekschrift nr. 0495/2021, ingediend door Christopher Stott 
(Britse nationaliteit), over de toepassing van gezondheids- en 
veiligheidsmaatregelen in de bouwsector in Malta

   CM – PE704.612
   FdR1247484
   (14.1.2022)

Dierenwelzijn – Internationale handel

24. Verzoekschrift nr. 0697/2020, ingediend door Elise Fleury 
(Franse nationaliteit), namens Eurogroup for Animals, over 
zoönotische ziekten, overige risico’s en het reguleren van de 
handel in en het houden van exotische huisdieren in de EU
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   CM – PE692.912
   FdR1231959
   (29.4.2021)
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 Verzoekschrift nr. 0744/2020, ingediend door Claus Nielsen 
Lyckhage (Deense nationaliteit), namens “Dyrenes Beskyttelse”, 
over de behoefte aan EU-wetgeving inzake de handel in wilde en 
exotische dieren in de EU met het oog op het houden van deze 
dieren als huisdieren
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   CM – PE692.912
   FdR1231959
   (29.4.2021)

 Verzoekschrift nr. 0786/2020, ingediend door Marieke Vreeken 
(Nederlandse nationaliteit), namens Stichting AAP, over de 
regulering van de handel in en het houden van exotische 
huisdieren in de Europese Unie via een positieve EU-lijst
(In aanwezigheid van indiener via een verbinding op afstand)

   CM – PE692.912
   FdR1231959
   (29.4.2021)

25. Rondvraag

26. Datum en plaats volgende vergadering

 Woensdag 15 juni 2022, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur
 Donderdag 16 juni 2022, 9.00 - 12.30 uur

* * *

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

27. Verzoekschrift nr. 2444/2014, ingediend door Amelie Noel (Franse 
nationaliteit), over de vermeende weigering van de Franse autoriteiten 
om een in België behaalde kwalificatie voor het beroep van 
verloskundige te erkennen

CM-PE575.036/ 
REV.III 
FdR1250940

28. Verzoekschrift nr. 1068/2018, ingediend door Olivier Lücke (Duitse 
nationaliteit), over de naleving door Zwitserland van zijn verplichtingen 
uit hoofde van de overeenkomst over het vrije verkeer van personen

CM-PE639.890/ 
REV.III 
FdR1250945

29. Verzoekschrift nr. 0844/2020, ingediend door Eleutherius Michaelides 
(Griekse nationaliteit), over het incorrect toepassen van Protocol (nr. 24) 
inzake asiel voor onderdanen van EU-lidstaten (persoonlijke zaak)

CM-PE719.673 
FdR1249739

30. Verzoekschrift nr. 0895/2020, ingediend door Oswaldo Betancort 
(Spaanse nationaliteit), namens de gemeenteraad van de stad Teguise, 
over illegale immigratie langs de kust van de Canarische Eilanden

CM-PE719.674 
FdR1249742

31. Verzoekschrift nr. 0989/2020, ingediend door Yamina Saheb (Franse 
nationaliteit), over de noodzaak om in EU-milieuwetgeving maatregelen 

CM-PE719.675 
FdR1249743
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op te nemen waarmee een einde kan worden gemaakt aan de 
bescherming van buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen

32. Verzoekschrift nr. 1058/2020, ingediend door A.R. (Poolse nationaliteit), 
over de betwiste deelname van Azerbeidzjan aan het Erasmus+-
programma van de EU

CM-PE719.677 
FdR1249746

33. Verzoekschrift nr. 1195/2020, ingediend door C.G. (Duitse nationaliteit), 
over besturingssystemen die processen voor de eindgebruiker verborgen 
houden

CM-PE719.680 
FdR1249750

34. Verzoekschrift nr. 1212/2020, ingediend door Florian Schäffer (Duitse 
nationaliteit), over algemene sleutels voor diensten met eind-tot-
eindversleuteling

CM-PE719.681 
FdR1249751

Verzoekschrift nr. 1222/2020, ingediend door Wolfgang Kratky 
(Oostenrijkse nationaliteit), over het behoud van veiligheid door middel 
van versleuteling in de EU

35. Verzoekschrift nr. 1295/2020, ingediend door Alejandro Pouso (Spaanse 
nationaliteit), over migratie naar de Canarische Eilanden

CM-PE719.682 
FdR1249752

36. Verzoekschrift nr. 1346/2020, ingediend door Michael Hoffmeister 
(Duitse nationaliteit), over de duurzame ontwikkeling van 
elektromobiliteit

CM-
PE697.724/REV 
FdR1253509

37. Verzoekschrift nr. 1484/2020, ingediend door Graziano Giampaolo 
Petrachi (Italiaanse nationaliteit), namens de vereniging “Terra Mia 
Amici No Tap”, over het project van de trans-Adriatische pijpleiding en 
de vermeende inbreuk op EU-milieuwetgeving door de Italiaanse staat

CM-PE704.579 
FdR1247348

38. Verzoekschrift nr. 0376/2021, ingediend door D. H. J. H. (Duitse 
nationaliteit), over de invoering van een EU-brede vereiste voor 
bedrijfsinformatie

CM-PE719.685 
FdR1249755

39. Verzoekschrift nr. 0476/2021, ingediend door Raul Alonso Ramos 
(Spaanse nationaliteit), over de noodzaak van een wetswijziging met 
betrekking tot de minimumduur waarvoor 
ziekteverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verlengd

CM-PE730.157 
FdR1253287

40. Verzoekschrift nr. 0519/2021, ingediend door Wolfgang Thiemann 
(Duitse nationaliteit), over het behoud van het natuurlijke milieugebied 
Angelbachtal in Duitsland

CM-PE719.691 
FdR1249761

41. Verzoekschrift nr. 0557/2021, ingediend door Günther Wippenhohn 
(Duitse nationaliteit), over de beschikbaarheid van algemene voorwaarden 
in verschillende talen

CM-PE719.694 
FdR1249764

42. Verzoekschrift nr. 0563/2021, ingediend door M.R. (Duitse nationaliteit), CM-PE704.615 
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over de productie van ontsmettingsmiddelen door apothekers FdR1247487

43. Verzoekschrift nr. 0569/2021, ingediend door Karl Clayton Orner Jr. 
(Amerikaanse nationaliteit), over niet-naleving door Spanje van de 
overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van 
Amerika tot samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs, het 
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

CM-PE719.891 
FdR1250973

44. Verzoekschrift nr. 0593/2021, ingediend door E.G. (Duitse nationaliteit), 
over plannen om een handelsbuurt uit te breiden in een beschermd 
watergebied

CM-PE719.696 
FdR1249767

45. Verzoekschrift nr. 0602/2021, ingediend door Vanesa Rivera Girón 
(Spaanse nationaliteit), namens Agaden Ecologists in Action, over 
wegwerkzaamheden in het natuurpark Alcornocales (Cádiz)

CM-PE731.450 
FdR1253490

46. Verzoekschrift nr. 0666/2021, ingediend door P.O.S. (Spaanse 
nationaliteit), over de aanleg van een grote haven op het eiland Tenerife

CM-PE730.162 
FdR1253293

47. Verzoekschrift nr. 0673/2021, ingediend door A.K. (Duitse nationaliteit), 
over de etikettering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

CM-PE719.903 
FdR1250986

48. Verzoekschrift nr. 0700/2021, ingediend door Loredana Maricescu 
(Roemeense nationaliteit), over de uitvoering van het strategisch 
vervoersplan door de Canarische Eilanden

CM-PE719.905 
FdR1250988

49. Verzoekschrift nr. 0715/2021, ingediend door Javier Sánchez Moro 
(Spaanse nationaliteit), over een verantwoordelijker verspreiding van 
reclamedrukwerk

CM-PE730.164 
FdR1253295

50. Verzoekschrift nr. 0722/2021, ingediend door G.A.F. (Spaanse 
nationaliteit), over mogelijke discriminatie bij de accreditatie van 
klinisch psychologen in België

CM-PE719.910 
FdR1250993

51. Verzoekschrift nr. 0725/2021, ingediend door Martin Vooder (Estse 
nationaliteit), over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid door 
de Estse autoriteiten met betrekking tot bloeddonaties

CM-PE719.911 
FdR1250994

52. Verzoekschrift nr. 0747/2021, ingediend door W.L. (Duitse 
nationaliteit), over het gemakkelijker erkennen van aan asbest 
gerelateerde ziekten als beroepsziekten

CM-PE719.912 
FdR1250995

53. Verzoekschrift nr. 0802/2021, ingediend door K.K. (Poolse nationaliteit), 
over de deelname aan het verkeer in Polen van auto’s met verwijderde of 
gemanipuleerde dieseldeeltjesfilters

CM-PE731.460 
FdR1253500

54. Verzoekschrift nr. 0804/2021, ingediend door Daniel Lautenbacher 
(Duitse nationaliteit), over de mogelijkheid van toegang tot universiteiten 

CM-PE730.169 
FdR1253300
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in de EU via het ECTS

55. Verzoekschrift nr. 0821/2021, ingediend door R.B. (Roemeense 
nationaliteit), over problemen bij de aanspraak op pensioenrechten die 
indiener in Duitsland heeft opgebouwd

CM-PE719.916 
FdR1251001

56. Verzoekschrift nr. 0830/2021, ingediend door Krzysztof Wysoczański 
(Poolse nationaliteit), namens Akcja Park Szczytnicki, over een gebrek 
aan maatregelen om sites van groot cultureel belang te beschermen in 
Wrocław, Polen

CM-PE719.917 
FdR1251002

57. Verzoekschrift nr. 0833/2021, ingediend door Hugo Branqueiro 
(Portugese nationaliteit), over de werking van het emissiehandelssysteem 
van de EU (EU-ETS)

CM-PE731.462 
FdR1253502

58. Verzoekschrift nr. 0851/2021, ingediend door S.T. (Kroatische 
nationaliteit), over de bouw van een golfbreker op het eiland Santa 
Catarina in Rovinj, Kroatië

CM-PE731.463 
FdR1253503

59. Verzoekschrift nr. 0895/2021, ingediend door Dominik Durlik (Poolse 
nationaliteit), over wijziging van de huidige etiketteringsvoorschriften 
voor zonnebrandmiddelen

CM-PE719.921 
FdR1252978
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