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NOTULEN
Vergadering van 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.30 uur,

en 5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 4 september 2019 om 9.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Dolors Montserrat (voorzitter).

1. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren) van 9.00 tot 10.30 uur

De vergadering wordt om 9.58 uur geschorst.

***

De vergadering wordt om 10.34 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors 
Montserrat (voorzitter)

2. Aanneming van de ontwerpagenda
OJ– PE 639.964

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

3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
• 10 juli 2019                                                          PV– PE 639.745

De notulen worden goedgekeurd. 

4. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat de PETI-coördinatoren tijdens hun vergadering van 10 juli 2019:

• de ontwerpagenda voor 4-5 September 2019 hebben aangenomen;
• hebben besloten dat PETI een hoorzitting dient te organiseren, waaraan indieners, lidstaten 
en een vertegenwoordiger van de VS zullen deelnemen, en dit in samenwerking met LIBE en 
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ECON, indien deze commissies dit wensen;
• het verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 
2018 hebben toegewezen aan Peter Jahr van de PPE-Fractie;
• hebben besloten het PETI-netwerk vorm te geven en alle andere commissies uit te nodigen 
hieraan deel te nemen door minstens één lid aan te wijzen, liefst iemand die geen lid is van 
PETI.

In aanwezigheid van de Europese Commissie

5. Toelichting door de Europese Commissie van haar samenwerking met de Commissie 
verzoekschriften

Sprekers:   Enrico Forti, (Commissie, secretaris-generaal, directeur), Margrete Auken, Peter 
Jahr, Jude Kirton-Darling, Tatjana Ždanoka.

6. Presentatie door de Juridische Dienst over zijn samenwerking met de Commissie 
verzoekschriften

Sprekers:   María José Martinez Iglesias (Juridische Dienst Europees Parlement, directeur), 
Radan Kanev.

7. Presentatie door beleidsondersteunende afdeling C over haar samenwerking met de 
Commissie verzoekschriften

Sprekers:   Miguel Tell (DGIPOL, beleidsondersteunende afdeling C, afdelingshoofd).

8. Presentatie door de Europese Ombudsman, mevrouw Emily O’Reilly, van het 
jaarverslag 2018

Sprekers:   Emily O’Reilly (Europese Ombudsman), Margrete Auken, Peter Jahr, Eleonora 
Evi, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne.

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

Milieu - Onderzoek en Innovatie

9.  Verzoekschrift nr. 0596/2018, ingediend door M.A.R.A. (Spaanse nationaliteit), 
namens “Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP” 
(AEPCCE), over de vaststelling van een EU-strategie inzake ruimteweer en 
elektromagnetische impulsen (EMP)

Sprekers: Miguel Ángel Rodríguez Arias (indiener), Sabine Lecrenier (Commissie, DG 
GROW), Agnès Evren.

Besluit: De behandeling niet afsluiten, de Commissie verzoeken om de commissie op de 
hoogte te houden wanneer de nieuwe ruimteverordening is aangenomen, zodat kan worden 
nagegaan in hoeverre de EU-strategie op dit gebied doelmatig is. 
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De vergadering wordt om 12.24 uur geschorst

* * *

De vergadering wordt om 14.35 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

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

1) Goedkeuring van de ontwerpagenda van de PETI-vergadering van 2-3 oktober 2019

2) Verzoek voor oktober en voor latere agenda’s

Er is rekening gehouden met alle verzoeken voor de vergaderagenda van 2-3 oktober.

De oktoberagenda zal een specifiek punt bevatten over brexit-gerelateerde verzoekschriften 
inzake burgerrechten en de commissie zal de stuurgroep voor de brexit uitnodigen om aan het 
debat deel te nemen.

Verzoekschrift nr. 0204/2019 over een verzoek om beschikbaarstelling van middelen voor 
biomedisch onderzoek naar myalgische encefalomyelitis wordt in de oktoberagenda 
opgenomen.

Verzoekschrift nr. 0059/2017 over de wolfraammijn van Lousame, Galicië, wordt in de 
oktoberagenda opgenomen.

Verzoekschriften 0801/2016, 0627/2018, 0923/2018, 0925/2018 en 0926/2018 betreffende 
vraagstukken over de brexit worden in de oktoberagenda opgenomen.

Verzoekschrift nr. 1211/2017 over de niet-nakoming door Zweden van het EU-recht wat 
betreft het toekennen van een persoonlijk identificatienummer aan EU-burgers en hun 
familieleden en verzoekschrift nr. 0927/2018 over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2004/38/EG in België (systematische controle van verblijfsrechten) worden als apart punt in de 
oktoberagenda opgenomen.

Spoedprocedures

Verzoekschrift nr. 0560/2019 over belasting op kerosine voor de luchtvaartsector en 
verzoekschrift nr. 0826/2019 over voortgezette bescherming van grondrechten van 
migrerende vluchtelingen worden behandeld volgens de spoedprocedure. 
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Verzoekschrift over de brexit, ingediend door A.B., wordt behandeld volgens de 
spoedprocedure. Over de vervolgmaatregelen wordt besloten via de schriftelijke procedure.

3) Benoeming van vertegenwoordigers

3.1 Benoeming van leden voor de structuren voor tenuitvoerlegging van het VN-verdrag 
inzake 

de rechten van personen met een handicap (CRPD) en het CRPD-netwerk.

De termijn voor de presentatie van kandidaten door de fracties wordt vastgesteld op 
woensdag

11 september, einde werkdag.

3.2 Benoeming van leden voor het Netwerk voor gendermainstreaming

De termijn voor de presentatie van kandidaten door de fracties wordt vastgesteld op 
woensdag

11 september, einde werkdag.

4) Programma hoorzittingen tweede halfjaar van 2019

 De coördinatoren hebben overeenstemming bereikt over het voorlopige programma van 
de FATCA-hoorzitting. ECON wordt uitgenodigd om deel te nemen.

 De coördinatoren hebben besloten dat PETI een hoorzitting houdt over de 
wolvenpopulatie. Er worden 4 deskundigen uitgenodigd wier onkosten worden vergoed, 
en de hoorzitting zal plaatsvinden in samenwerking met AGRI en ENVI.

5) Programma hoorzittingen eerste halfjaar van 2020

De coördinatoren wordt verzocht om hun voorstellen uiterlijk op 24 september bij het 
secretariaat in te dienen, zodat het programma voor hoorzittingen op de 
coördinatorenvergadering van 2 oktober kan worden vastgesteld. 

6) Programma werkbezoeken eerste halfjaar van 2020

De coördinatoren wordt verzocht om hun voorstellen uiterlijk op 24 september bij het 
secretariaat in te dienen, zodat het programma voor werkbezoekactiviteiten op de 
coördinatorenvergadering van 2 oktober kan worden vastgesteld. 

7) Aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit

Aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit, worden aangenomen in de vorm die de voorzitter 
heeft voorgesteld voor de verzoekschriften nrs. 0001/2019, 0213/2019 en 0241/2019.

De verzoekschriften nrs. 0009/2019 en 0011/2019 worden aangenomen in de vorm die de S&D-
Fractie heeft voorgesteld.

Verzoekschrift nr. 0058/2019 wordt aangenomen in de vorm die de PPE-Fractie heeft 
voorgesteld.

8) Verzoeken inzake punten op de B-lijst
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De behandeling van verzoekschrift nr. 0179/2018 over het redden van wolven in Duitsland 
wordt niet afgesloten met het oog op de PETI-hoorzitting in december over deze kwestie.

De behandeling van verzoekschrift nr. 1004/2014 over vermeende ontwijking van de richtlijn 
betreffende een milieueffectbeoordeling en van verzoekschrift nr. 0641/2018 over de milieu-
impact van een nieuwe snelweg in de Elzas (Frankrijk) wordt niet afgesloten in afwachting 
van de beoordeling door de Commissie van de aanvullende informatie van indiener.

De behandeling van verzoekschrift nr. 0138/2018 over de vervuiling met zware metalen en 
asbest van een voor sanering aangewezen industrieterrein wordt niet afgesloten en indiener 
krijgt twee maanden de tijd om te reageren op het antwoord van de Commissie.

Verzoekschrift nr. 2201/2014 over de jacht op wilde vogels in Andalusië; verzoekschrift nr. 
0626/2017 over het niet toepassen van de EU-kaderrichtlijn water en andere Europese 
wetgeving; verzoekschrift nr. 0901/2017 over de negatieve gevolgen van het importeren in de 
EU van genetisch gemodificeerde soja; verzoekschrift nr. 0231/2018 over het misbruik van 
arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur door de overheid; verzoekschrift nr. 0251/2018 
over de discriminatie van migranten wat betreft de erkenning van kwalificaties en arbeid in 
Spanje; verzoekschrift nr. 0259/2018 over de Deense wet inzake de inbeslagname van het 
vermogen van asielzoekers; verzoekschrift nr. 0278/2018 over rijexamens; verzoekschrift nr. 
0352/2018 over de bescherming van de bever in Spanje; en verzoekschrift nr. 474/2018 over 
de aanleg van de “bancal”-snelweg in Murcia worden overeenkomstig de PETI-richtsnoeren 
afgesloten.

9) PETI-onderzoeksprogramma 2019-2020

De coördinatoren wordt verzocht om uiterlijk 24 september om 12.00 uur 
onderzoeksvoorstellen in te dienen, zodat deze voorstellen kunnen worden besproken tijdens 
de coördinatorenvergadering van oktober. 

10) Punten ter informatie

De coördinatoren nemen kennis van de punten ter informatie.

De onderstaande documenten worden ter informatie aangeboden:

a) De lijsten van ingeschreven verzoekschriften die volgens DG Presidium mogelijk niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 227 VWEU, zijn op 16 juli 2019 aan alle 
leden rondgedeeld.

Lijst 3 met betrekking tot de verzoekschriften nr. 0297-19 tot en met nr. 0591-19

1. Onderwerpen die buiten het kader van de werkzaamheden van de Unie lijken te vallen
0303-19, 0306-19, 0307-19, 0324-19, 0337-19, 0339-19, 0350-19, 0356-19, 0374-19, 
0376-19, 0379-19, 0385-19, 0386-19, 0389-19, 0390-19, 0391-19, 0393-19, 0396-19, 
0398-19, 0400-19, 0412-19, 0421-19, 0422-19, 0425-19, 0429-19, 0437-19, 0439-19, 
0440-19, 0441-19, 0442-19, 0443-19, 0445-19, 0458-19, 0459-19, 0466-19, 0471-19, 
0475-19, 0481-19, 0487-19, 0489-19, 0491-19, 0492-19, 0504-19, 0508-19, 0510-19, 
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0514-19, 0518-19, 0521-19, 0557-19, 0559-19, 0561-19, 0575-19, 0576-19, 0578-19, 
0580-19.

2. Verzoekschriften die geen inhoudelijke elementen bevatten, waardoor niet kan worden 
vastgesteld of zij binnen het kader van de werkzaamheden van de Unie vallen

0380-19, 0499-19, 0520-19
3. Onsamenhangende redenering en geen duidelijk verband met de werkzaamheden van 
de Unie

0341-19, 0353-19, 0388-19, 0408-19, 0416-19, 0450-19, 0507-19, 0533-19, 0570-19, 
0577-19.

b) Ingetrokken verzoekschriften
  0243-19, 0289-19, 0424-19, 0635-19, 0640-19, 0677-19.

c) Antwoord van het Spaanse Ministerie van Justitie, verzoekschrift nr. 0199-15

d) Antwoord van ENVI op de verzoekschriften nrs. 0663-18, 0844-18 en 1104-18.

Gezondheid

11. Verzoekschrift nr. 0494/2017, ingediend door Alessia Margheritini (Italiaanse 
nationaliteit), over een nationale wet die vaccinatie voor schoolkinderen verplicht stelt,
verzoekschrift nr. 0495/2017, ingediend door Elena Manzoni Di Chiosca (Italiaanse 
nationaliteit), over een nationale wet die vaccinatie voor schoolkinderen verplicht stelt,
verzoekschrift nr. 0496/2017, ingediend door Remo Pulcini (Italiaanse nationaliteit), 
over de non-conformiteit met de Europese wetgeving van een Italiaanse wet inzake 
verplichte vaccinatie,
verzoekschrift nr. 0558/2017, ingediend door A.B. (Italiaanse nationaliteit), over 
verplichte vaccinaties in Italië,
verzoekschrift nr. 0057/2018, ingediend door R.I. (Italiaanse nationaliteit), gesteund 
door ongeveer 100 medeondertekenaars, over verplichte vaccinaties in Italië, en
verzoekschrift nr. 0250/2019, ingediend door Renato Lelli (Italiaanse nationaliteit), 
namens de vereniging “Ouders voor gelijke bevoegdheid”, over een bezwaar tegen 
verplichte vaccinatie zonder preventieve veiligheidstests.

Sprekers: R. I. (indiener 0057/2018), Martine Ingvorsen (Commissie, DG SANTE), Jude 
Kirton-Darling, Peter Jahr. 

Besluit:  Ter informatie doorsturen naar ENVI en afsluiten. 

Milieu

12.  Verzoekschrift nr. 0225/2018, ingediend door B.M. (Poolse nationaliteit), namens het 
actiecomité Prawobrzeża, gesteund door twee medeondertekenaars, over de bouw van een 
containerterminal in een Natura 2000-gebied in Świnoujście, Polen
 
Sprekers: Przemyslaw Oginski (Commissie, DG ENV), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr. 
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Besluit: behandeling niet afsluiten en een brief schrijven aan de Poolse permanente 
vertegenwoordiging om de in het verzoekschrift aan de orde gestelde kwesties ter kennis te 
brengen, en uitdrukking geven aan de bezorgdheid van de leden van het Europees Parlement 
in PETI over het risico dat een dergelijk project vormt voor het milieu; De Europese 
Commissie verzoeken om actuele informatie over de stand van zaken.

Milieu - Plastic

13.     Verzoekschrift nr. 2553/2014, ingediend door Ludwig Bühlmeier (Duitse 
nationaliteit), over microplastics en nanodeeltjes,
Verzoekschrift nr. 0663/2015, ingediend door Oliver Steiner (Duitse nationaliteit), over 
een procedure om in alle Europese waterzuiveringsinstallaties een zuiveringssysteem in 
te voeren om microplastics te filteren,
Verzoekschrift nr. 0783/2015, ingediend door E.D. (Duitse nationaliteit), over een 
verbod op cosmetische producten die microplastics bevatten,
Verzoekschrift nr. 0793/2015, ingediend door Oliver Steiner (Duitse nationaliteit), over 
een verbod op microplastics in cosmetische producten, toiletartikelen en kleding, en
Verzoekschrift nr. 0695/2018, ingediend door U.K. (Duitse nationaliteit), over 
microplastics in slibcompost die gebruikt wordt in meststof voor de landbouw en 
zuiveringsslib.

Sprekers: Andrej Kobe, Paolo da Silva Lemos (Commissie, DG ENV), Alex Agius Saliba, 
Peter Jahr. 

Besluit: de behandeling niet afsluiten en ter informatie doorsturen naar ENVI, de Europese 
Commissie verzoeken om actuele informatie  met betrekking tot de richtlijn inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater, en toezicht houden op de tenuitvoerlegging in de 
lidstaten van de strategie voor kunststoffen en de richtlijn betreffende de vermindering van de 
effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu.

14. Verzoekschrift nr. 0349/2018, ingediend door K.H. (Duitse nationaliteit), namens 
Ideenschmiede Mainz, over de uitvaardiging van wetten over het gebruik van plastic, en
verzoekschrift nr. 0191/2018, ingediend door O.J. (Duitse nationaliteit), over het 
terugdringen van de hoeveelheid plastic afval.

Sprekers: Paulo Da Silva Lemos (Commissie, DG ENV), Alex Agius Saliba.

Besluit: behandeling afsluiten.

15. Verzoekschrift nr. 0758/2018, ingediend door A.V. (Britse nationaliteit), over de 
productie van plastic en verbetering van de circulaire economie,
verzoekschrift nr. 1013/2018, ingediend door Alessandro Givannetti (Italiaanse 
nationaliteit), over het gebruik van één enkel materiaal voor de verpakking van 
supermarktproducten, en
verzoekschrift nr. 0082/2019, ingediend door Elena Mihaela Blejdea (Roemeense 
nationaliteit), over een beter gebruik van plastic verpakkingen.

Sprekers: Alessandro Giovannetti (indiener 1013/2018), Leonardo Mazza (Commissie, DG 
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ENV), Alex Agius Saliba, Eleonora Evi.

Besluit: behandeling niet afsluiten en toezicht houden op de tenuitvoerlegging in de lidstaten 
van de strategie voor kunststoffen en de richtlijn betreffende de vermindering van de effecten 
van bepaalde kunststofproducten op het milieu, de Commissie verzoeken om informatie over 
de actuele stand van zaken.

Landbouw - Dierenwelzijn

16.  Verzoekschrift nr. 1124/2018, ingediend door D. S. (Poolse nationaliteit), gesteund 
door twee medeondertekenaars, over het welzijn van honingbijen

Sprekers: Denis Simonin (Commissie, DG SANTE).

Besluit: behandeling niet afsluiten; het verzoekschrift ter informatie doorsturen naar de EU-
commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling; AGRI om een advies verzoeken.

Landbouw - Handel

17.  Verzoekschrift nr. 0611/2018, ingediend door Ismael Sánchez Castillo (Spaanse 
nationaliteit), namens het “Comité Provincial PCE Sevilla”, over Amerikaanse rechten 
met betrekking tot rijpe olijven uit Spanje

Sprekers: Ismael Sánchez Castillo (indiener) Sergio Pavón González (Commissie, DG AGRI), 
Emmy Korodima (Commissie, DG TRADE), Alex Agius Saliba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Sira Rego, Clara Aguilera. 

Besluit: behandeling niet afsluiten; via de Commissie het WTO-proces inzake compenserende 
en antidumpingrechten op rijpe olijven uit Spanje op de voet volgen.

Staatssteun

18. Verzoekschrift nr. 0894/2017, ingediend door M.M. (Italiaanse nationaliteit), over de 
asymmetrische toepassing van staatssteun tussen Duitsland en de rest van de Europese 
Unie, die de situatie op de gemeenschappelijke markt verandert

Sprekers: Salim Medghoul (Commissie, DG COMP), Gheorghe Falcă, Eleonora Evi,  Tatjana 
Ždanoka, Jude Kirton-Darling. 

Besluit: behandeling afsluiten.

De vergadering wordt om 16.40 uur geschorst

* * *
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De vergadering wordt op donderdag 5 september om 9.05 uur hervat onder voorzitterschap 
van Dolors Montserrat (voorzitter).

Consumentenrechten - Financiële diensten

19. Verzoekschrift nr. 0063/2017, ingediend door Ivailo Iliev (Bulgaarse nationaliteit), 
ondersteund door 50 medeondertekenaars, over een vermoedelijke schending van 
consumentenrechten in betalingsbevelprocedures in Bulgarije,
verzoekschrift nr. 0408/2017, ingediend door Desislava Filipova (Bulgaarse 
nationaliteit), gesteund door 4248 medeondertekenaars, over de wettigheid van 
artikel 417 van het Bulgaars wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de vermeende 
schending van de consumentenrechten in betalingsbevelprocedures in Bulgarije,
verzoekschrift nr. 0838/2017, ingediend door Violeta Gospodinova (Bulgaarse 
nationaliteit), over een betalingsbevelprocedure in verband met een geschil over een 
hypotheeklening met een Bulgaarse bank,
verzoekschrift nr. 0514/2018, ingediend door Ivaylo Iliev (Bulgaarse nationaliteit) over 
vermeende corruptie op Bulgaarse rechtbanken en schending van het recht op een 
eerlijk proces,
verzoekschrift nr. 0606/2018, ingediend door Milena Dimitrova (Bulgaarse 
nationaliteit), over een vermeende schending van Richtlijn 93/13/EEG en een geschil met 
een bank over een woningkrediet,
verzoekschrift nr. 0609/2018, ingediend door Tsetska Khadzhigeorgieva (Bulgaarse 
nationaliteit), over een vermeende schending van het recht op een eerlijk proces en een 
gebrek aan toegang tot de rechter,
verzoekschrift nr. 0720/2018, ingediend door Violeta Gospodinova (Bulgaarse 
nationaliteit), over vermeende fraude en corruptie bij de illegale inbeslagname van 
eigendommen door banken en particuliere deurwaarders in Bulgarije,
verzoekschrift nr. 0810/2018, ingediend door P.A.V. (Bulgaarse nationaliteit), over de 
wettigheid van artikel 417 van het Bulgaarse wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
en een beweerde schending van de consumentenrechten bij betalingsbevelprocedures in 
Bulgarije,
verzoekschrift nr. 1045/2018, ingediend door Z.T.A. (Bulgaarse nationaliteit), gesteund 
door 180 medeondertekenaars, over de vermeende onverenigbaarheid van bevelschrift-, 
instellings- en appelprocedures van het Bulgaarse burgerlijk wetboek met 
communautaire wetgeving,
verzoekschrift nr. 1193/2018, ingediend door A.M. (Bulgaarse nationaliteit), namens de 
Vereniging voor slachtoffers van particuliere deurwaarders en het rechtssysteem - 
Solidariteit, over solidariteit met de slachtoffers van particuliere 
rechtshandhavingsfunctionarissen en het rechtsstelsel in Bulgarije,
verzoekschrift nr. 0036/2019, ingediend door Dimitar Panajotov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de "Vereniging voor slachtoffers van particuliere deurwaarders 
en het rechtssysteem - Solidariteit", over vermeende corruptie bij Bulgaarse 
rechtbanken en schending van het recht op een eerlijk proces,
verzoekschrift nr. 0037/2019, ingediend door Mariana Ilieva (Bulgaarse nationaliteit), 
over een vermeende inbreuk op het EU-recht door de Republiek Bulgarije middels de 
zogeheten betalingsbevelprocedure,
verzoekschrift nr. 0040/2019, ingediend door A.M. (Bulgaarse nationaliteit), over een 
Bulgaarse wet die volgens indiener niet strookt met Verordening 1896/2006 tot invoering 
van een Europese betalingsbevelprocedure,
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verzoekschrift nr. 0051/2019, ingediend door Elitsa Vasileva (Bulgaarse nationaliteit), 
over de vermeende schending van Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten door Bulgarije, en
verzoekschrift nr. 0102/2019, ingediend door H.Y. (Bulgaarse nationaliteit), over een 
geschil over een hypotheeklening.

Sprekers: Ivailo Iliev (indiener van nr. 0063/2017, namens de indieners van nrs. 0514/2018, 
0037/2019 en 51/2019) Desislava Filipova en Veska Voleva (indieners van nr. 0408/2017), 
Svetoslav Spasov (namens de indiener van nr. 0838/2017), Milena Dimitrova (indiener van 
nr. 0606/2018), Svetla Milanova (namens de indiener van nr. 0609/2018), Nikolai Pochev 
(namens de indiener van nr. 0810/2018), Zaven Astadurov, Nikolay Daskalov en Nikolay 
Kolev (namens de indiener van nr. 1045/2018), Maria Abrasheva (namens de indieners van 
nrs. 1193/2018 en 0036/2019), Vladislav Yanev (namens de indiener van nr. 0040/2019), 
Robert Mathiak (Commissie, DG JUST), Jarosław Duda, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, 
Margrete Auken, Andrey Slabakov, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radan Kanev, Tatjana 
Ždanoka, Angel Dzhambazki. 

Besluit: behandeling niet afsluiten en de resultaten van de inbreukprocedure afwachten; een 
resolute brief met een verzoek om informatie sturen naar de Bulgaarse permanente 
vertegenwoordiging; ter informatie doorsturen naar ECON, een herinnering aan het verzoek 
om advies naar IMCO sturen, en de Commissie verzoeken om informatie over de actuele 
stand van zaken.

20. Verzoekschrift nr. 0928/2018, ingediend door A. K. (Hongaarse nationaliteit), 
gesteund door 10 000 medeondertekenaars, over vermeende oneerlijke contractuele 
voorwaarden voor leningen in buitenlandse valuta in Hongarije

Sprekers: A. K. (indiener), Peter Bischoff-Everding (Commissie, DG JUST), Jude 
Kirton-Darling, Jarosław Duda.  

Besluit: behandeling niet afsluiten; beoordeling van de Commissie afwachten inzake de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten in 
Hongarije; voor advies doorsturen naar de IMCO en ECON.

Consumentenrechten - Vervoer

21. Verzoekschrift nr. 0692/2018, ingediend door Catalina Cerdà Pons (Spaanse 
nationaliteit), over de toepassing van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, en
verzoekschrift nr. 0727/2018, ingediend door M. S. (Duitse nationaliteit), over de 
vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie bij instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van vluchten

Sprekers: Gunther Ettl (Commissie, DG MOVE), Andris Ameriks.  

Besluit: behandeling niet afsluiten; de resultaten afwachten van de verkennende studie 
waartoe de Commissie eind 2018 opdracht heeft gegeven; naast de reeds in kennis gestelde 
commissies (IMCO en TRAN) ook de Commissie juridische zaken op de hoogte brengen 
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(met het oog op het nog niet afgeronde dossier over de richtlijn betreffende representatieve 
vorderingen - COD 2018/0089).

22. Verzoekschrift nr. 0165/2018, ingediend door Mario Berger (Duitse nationaliteit), 
over passagiers die bij de terugvlucht worden geweerd als zij de heenvlucht niet hebben 
genomen

Sprekers: Gunther Ettl (Commissie, DG MOVE), Andris Ameriks.  

Besluit: behandeling niet afsluiten; de Commissie om de actuele stand van zaken verzoeken; 
opnieuw naar TRAN sturen.

23. Verzoekschrift nr. 0202/2018, ingediend door Alfonso Rodríguez Sanchez (Spaanse 
nationaliteit), over het beleid van toewijzing van zitplaatsen door goedkope 
luchtvaartmaatschappijen waardoor groepen en gezinnen die geen toeslag voor 
zitplaatsreservering betalen, van elkaar worden gescheiden

Sprekers: Alfonso Rodríguez Sanchez (indiener), Peter Sorensen (Commissie, DG MOVE), 
Andris Ameriks.  

Besluit: behandeling niet afsluiten; voor advies naar TRAN sturen.

Migratie

24. Verzoekschrift nr. 0005/2019, ingediend door Barbara Klinner (Duitse nationaliteit), 
over het migratievraagstuk in Griekenland, in het bijzonder op het eiland Samos

Sprekers: Katerina Stamati (Commissie, DG HOME), Asim Ademov, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba.  

Besluit: behandeling niet afsluiten; de Commissie verzoeken om informatie over het nieuwe 
wetgevingspakket met betrekking tot het onderwerp; 

Grondrechten

25. Verzoekschrift nr. 0695/2017, ingediend door F.M. (Italiaanse nationaliteit), over de 
erkenning van het Europees burgerschap en toegang tot gezondheidszorg voor dakloze 
burgers

Sprekers: Josefine Hederström (Commissie, DG EMPL), Tatjana Ždanoka, Loránt Vincze.  

Besluit: behandeling afsluiten.

Tatjana Ždanoka (ondervoorzitter) neemt van 11.55 tot 12.00 uur het voorzitterschap over.

Personen met een handicap

26. Verzoekschrift nr. 535/2017, ingediend door Ludo Hermans (Belgische nationaliteit), 
met betrekking tot de mobiliteit van personen met een handicap in de Europese Unie
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Sprekers: Ludo Hermans (indiener) Josefine Hederström (Commissie, DG EMPL), Günther 
Ettl (Commissie, DG MOVE), Tatjana Ždanoka, Alex Agius Saliba, Jarosław Duda.  

Besluit: behandeling niet afsluiten; via een brief van de voorzitter de lidstaten die geen advies 
hebben uitgebracht opnieuw verzoeken de lijst van bijdragen in te vullen; de Europese 
Commissie verzoeken om actuele informatie en om haar standpunt naar aanleiding van de 
ontvangen bijdragen; ter informatie doorsturen naar EMPL en de interfractiewerkgroep 
"Gehandicapten"; ter informatie doorsturen naar de andere leden van het EU-kader waarnaar 
wordt verwezen in artikel 33, lid 2, van het Verdrag (EMPL, LIBE, Europese Ombudsman, 
Europese Commissie, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europees 
Gehandicaptenforum).

De vergadering wordt om 12.10 uur gesloten.

* * *

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

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt afgesloten: 
2657/2013, 0175/2015, 1408/2015, 0443/2016, 0327/2017, 0362/2017, 0121/2018, 
0135/2018, 0362/2018, 0457/2018, 0493/2018, 0494/2018, 0560/2018, 0617/2018, 
0655/2018, 0667/2018, 0683/2018, 0693/2018, 0725/2018, 0733/2018, 0740/2018, 
0741/2018, 0780/2018, 0783/2018, 0803/2018, 0834/2018, 0855/2018, 0858/2018, 
0873/2018, 0888/2018, 0894/2018, 0898/2018, 0901/2018, 0944/2018, 0963/2018, 
0969/2018, 0970/2018, 0972/2018, 0980/2018, 0981/2018, 0982/2018, 0983/2018, 
0984/2018, 0994/2018, 1016/2018, 1017/2018, 1025/2018, 1052/2018, 1058/2018, 
1074/2018, 1092/2018, 1094/2018, 1147/2018, 1160/2018, 1168/2018, 1170/2018.

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt niet afgesloten: 
1373/2014, 2533/2014, 0364/2018, 0367/2018, 0420/2018, 0443/2018, 0504/2018, 
0557/2018, 0649/2018, 0668/2018, 0691/2018, 0798/2018, 0827/2018, 0854/2018, 
0902/2018, 0939/2018, 1114/2018.

Datum en plaats volgende vergadering

    2.10.2019,  9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur
    3.10.2019,  9.00 – 12.30 uur
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