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NOTULEN
Vergadering van 2 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur,

en 3 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 2 oktober 2019 om 9.01 uur geopend onder voorzitterschap 
van Dolors Montserrat (voorzitter).

1. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren) van 9.00 tot 10.00 uur  

De vergadering wordt om 10.18 uur geschorst.

***

De vergadering wordt om 10.19 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors 
Montserrat (voorzitter).

2. Aanneming van de ontwerpagenda OJ– PE 641.304

           FdR 1189501
De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze notulen.

3. Goedkeuring van notulen van vergadering van 

• 4-5 september 2019 PV- PE 641.087
FdR 1188173 + bijlagen

De notulen worden goedgekeurd.
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4. Mededelingen van de voorzitter

Geen.

5. Verslag over het Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese 
Ombudsman in 2018
Rapporteur: JAHR (PPE)
(2019/2134(INI))
(termijn voor de indiening van amendementen: 7 oktober 2019 om 15.00 uur / stemming: 12 
november 2019 / plenaire vergadering: december 2019)

- behandeling ontwerpverslag

Sprekers: Peter Jahr, Eleonora Evi, Margrete Auken, Cristian Terheş, Yana Toom, Kosma 
Złotowski, Pascal Lefevre (EC-SG)

In aanwezigheid van de Europese Commissie

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

6. Verzoekschrift nr. 0672/2018, ingediend door Dan Chitu (Roemeense 
nationaliteit), over luchtverontreiniging door de Rudeni-stortplaats in Boekarest, 
Roemenië

Verzoekschrift nr. 0673/2018, ingediend door Catalin Mateescu (Roemeense 
nationaliteit), namens de vereniging “STOP Poluarii Provenite De La Groapa De Gunoi 
Iridex – Chiajna, Rudeni”, over luchtverontreiniging door de Rudeni-stortplaats in 
Boekarest, Roemenië

Verzoekschrift nr. 0674/2018, ingediend door A.P. (Roemeense nationaliteit), over 
luchtverontreiniging door de Rudeni-stortplaats in Boekarest, Roemenië

Verzoekschrift nr. 1039/2018, ingediend door Valentina Cucu (Roemeense nationaliteit), 
over luchtverontreiniging door de Rudeni-stortplaats in Boekarest, Roemenië

Verzoekschrift nr. 0156/2019, ingediend door A.U. (Roemeense nationaliteit), over zware 
verontreiniging in het noorden van Boekarest (Roemenië)

Sprekers: Alexandra-Ema Dobre (EC-ENV), Cristian Terheş, Yana Toom

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken.
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7. Verzoekschrift nr. 0581/2016, ingediend door C.M. (Roemeense nationaliteit), over 
vermoedelijke onregelmatigheden met betrekking tot de verzameling en verbranding 
van gevaarlijk medisch afval op het grondgebied van Roemenië

Sprekers: Alexandra-Ema Dobre (EC-ENV), Loránt Vincze, Cristian Terheş

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken, een 
brief sturen aan de Roemeense autoriteiten.

8. Verzoekschrift nr. 1078/2018, ingediend door Velitsjka Velitsjkova (Bulgaarse 
nationaliteit), gesteund door 182 medeondertekenaars, over schending van de 
milieuwetgeving door een biogasinstallatie in het dorp Tsarevets in de gemeente Mezdra, 
Bulgarije

Verzoekschrift nr. 1091/2018, ingediend door Galina Tosjeva (Bulgaarse nationaliteit), 
gesteund door 595 medeondertekenaars, met een verzoek om de biomassacentrale in 
Troed, Bulgarije, te ontmantelen

Verzoekschrift nr. 1105/2018, ingediend door Kremena Petrova (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de vereniging “Nova Zagora wil ademen” (“Нова Загора иска да 
диша”), gesteund door 1 176 medeondertekenaars, over een installatie voor de productie 
van biogas in Nova Zagora, Bulgarije

Sprekers: Kremena Petrova (indienster), Antoaneta Rizova-Kalapish (EC-ENV), Radan 
Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Yana Toom

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten, een brief sturen aan de Bulgaarse permanente 
vertegenwoordiging, de Commissie om actuele informatie en mogelijk geplande maatregelen 
verzoeken, voor advies naar ENVI sturen.

9. Verzoekschrift nr. 1099/2018, ingediend door Józef Drzazgowski (Poolse 
nationaliteit), gesteund door 531 medeondertekenaars, over de door de ontginning van 
kolen in dagbouw veroorzaakte milieuramp in het oosten van de provincie Groot-Polen
Sprekers: Wojciech Wlodarczyk (EC-ENV), Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Yana 
Toom, Zdzisław Krasnodębski, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, een brief sturen aan de Poolse regering, en – indien 
toestemming wordt verleend voor het ITRE-werkbezoek – een brief sturen met een verzoek 
tot uitnodiging van een of twee PETI-leden.

10. Verzoekschrift nr. 0059/2017, ingediend door Ismael Antonio López Pérez 
(Spaanse nationaliteit), namens de “Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo”, 
over de wolfraammijn van Lousame, Galicië

Sprekers: Xoan Evans Pin (als vertegenwoordiger van indiener), Daniel Fernandez Gomez 
(EC-ENV), Cristina Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Yana Toom
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Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, de Commissie verzoeken om een schriftelijke 
beoordeling van het door de Xunta verstrekte antwoord.

De vergadering wordt om 12.07 uur geschorst.

* * *

De vergadering wordt om 14.38 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

11. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

1. Aanneming van de agenda
De ontwerpagenda wordt aangenomen. 

2. Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter gaat overleggen met de voorzitters van ENVI en AGRI om een oplossing te 
vinden met betrekking tot de hoorzitting over de revaluatie van de wolvenpopulatie in de EU.

3. Aanneming van de agenda van de PETI-vergadering van 11-12 november 2019 
De agenda wordt aangenomen.

4. Verzoeken van de fracties
a) Met betrekking tot de verzoeken van de S&D-Fractie:
Verzoekschrift nr. 0814/2019 wordt niet behandeld volgens de spoedprocedure. 
Verzoekschrift nr. 0271/2019, ingediend door Silvia Oñate Moya (Spaanse nationaliteit), over 
weduwepensioenen, wordt in de novemberagenda opgenomen.

b) Met betrekking tot de verzoeken van de Verts/ALE-Fractie:
Verzoekschriften nrs. 0386/2018, 0174/2018 en 1194/2017 over de kopermijn in Touro 
(Spanje) worden in de novemberagenda opgenomen.

5. Benoeming van vertegenwoordigers
5.1 Benoeming van leden voor de structuren die uitvoering geven aan het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap (CRPD) en het CRPD-netwerk
Adam Kosa (PPE) en Alex Saliba (S&D) worden benoemd tot gelijkwaardige PETI-
vertegenwoordigers in het EU-kader betreffende het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap. 

5.2 Benoeming van leden voor het Netwerk voor gendermainstreaming
Massimiliano Smeriglio (S&D) wordt benoemd tot PETI-vertegenwoordiger in het Netwerk 
voor gendermainstreaming.

6. Planning PETI-vergaderingen 2020
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De planning van de vergaderingen van PETI in 2020 wordt goedgekeurd.

7. Adviezen
PETI gaat een advies opstellen over het JURI-verslag getiteld “De controle op de toepassing 
van het EU-recht: 2017 en 2018”. Het advies wordt toegewezen aan de S&D-Fractie. De 
naam van de rapporteur wordt in een later stadium bekendgemaakt.

8. Programma hoorzittingen eerste halfjaar van 2020
De coördinatoren komen overeen dat in het eerste semester van 2020 drie hoorzittingen 
dienen te worden gehouden. De volgende hoorzittingen hebben de meeste stemmen gekregen: 

 “Een einde maken aan het plastictijdperk in Europa en afvalbeheer” (combinatie van 
verzoeken van S&D- en GUE/NGL-Fractie) 

 “Hoe kunnen de consumentenrechten in de luchtvaartsector worden verbeterd?”
 “Hoe kunnen landbouwers in heel Europa eerlijk en rechtvaardig worden behandeld?” 

Indien de hoorzitting over de revaluatie van de wolvenpopulatie in de EU moet worden 
uitgesteld tot 2020, zal de derde voorgestelde hoorzitting worden gehouden in de tweede helft 
van 2020. 

9. Programma werkbezoeken eerste halfjaar van 2020
De coördinatoren komen overeen dat in het eerste semester van 2020 twee werkbezoeken 
worden afgelegd. De volgende werkbezoeken kregen de meeste steun:

Bulgarije, met als doel de wanpraktijken in het bankwezen te onderzoeken. Bij een volgende 
vergadering zal een definitief besluit worden genomen over de te behandelen onderwerpen, 
nadat het secretariaat een programma voor het bezoek heeft opgesteld (week 9).

Polen, om de toegang tot onderwijs voor leerlingen met een handicap en de toestand van het 
oerbos van Białowieża te onderzoeken (week 21).

Mocht een van deze mogelijkheden afvallen, dan is het voorgestelde informatiebezoek aan 
Slowakije op het gebied van milieubescherming daarna het bezoek met de meeste stemmen.

10. Aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit 
Verzoekschrift nr. 0280/2019, ingediend door J.B. (Spaanse nationaliteit), over de situatie van 
de sinaasappeltelers in Valencia, wordt in het kader van een compromis opgevolgd en voor 
advies doorgestuurd naar INTA.

11. Verzoeken inzake punten op de B‑lijst
Dit punt zal via de schriftelijke procedure worden behandeld.

12. PETI-onderzoeksprogramma 2019-2020
Dit punt zal via de schriftelijke procedure worden behandeld.

13. Punten ter informatie

De coördinatoren nemen kennis van de punten ter informatie.

De onderstaande documenten worden ter informatie aangeboden:

a) Lijst van ingeschreven verzoekschriften die volgens DG Presidium mogelijk niet in 
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overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 227 VWEU, die op 18 september 2019 
aan alle leden is rondgedeeld.

Lijst 3 met betrekking tot de verzoekschriften nr. 0592-19 tot en met nr. 0851-19

1. Onderwerpen die buiten het kader van de werkzaamheden van de Unie lijken te vallen
0593-19, 0597-19, 0602-19, 0604-19, 0605-19, 0608-19, 0611-19, 0615-19, 0619-19, 
0638-19, 0641-19, 0672-19, 0679-19, 0693-19, 0696-19, 0698-19, 0708-19, 0711-19, 
0713-19, 0720-19, 0721-19, 0724-19, 0725-19, 0726-19, 0731-19, 0733-19, 0734-19, 
0735-19, 0742-19, 0747-19, 0777-19, 0799-19, 0803-19, 0806-19, 0808-19, 0811-19, 
0819-19, 0822-19, 0823-19, 0828-19

3. Onsamenhangende redenering en geen duidelijk verband met de werkzaamheden van 
de Unie

0592-19, 0609-19, 0660-19, 0678-19, 0699-19, 0714-19, 0722-19, 0743-19, 0783-19, 
0800-19, 0807-19, 0829-19

Verzoekschriften nrs. 0654-19, 0700-19, 0718-19, 0763-19, 0804-19, 0825-19, 0802-19 en 
0746-19 worden van lijst 3 geschrapt.

b) Ingetrokken verzoekschriften
0860/2018, 1087/2018, 0804/2019

c) Ontvangen brieven:
- antwoord van commissarissen Thyssen en Andriukaitis op verzoekschrift nr. 0328/2016 
- antwoord van LIBE op verzoekschrift nr. 0660/2018
- antwoord van ENVI op verzoekschrift nr. 0879/2017
- ontvangstbevestiging verzoekschriften nrs. 0020/2019 en 0076/2019 van AGRI
- antwoord van ENVI op verzoekschrift nr. 0510/2018
- antwoord van IMCO op verzoekschriften over Bulgarije
- antwoord van LIBE op verzoekschrift nr. 1125/2018
- antwoord van JURI op verzoekschrift nr. 0660/2018

Dierenwelzijn

12. Verzoekschrift nr. 0545/2015, ingediend door Dieter Soβna (Duitse nationaliteit), 
over het vervoer van slachtdieren

Verzoekschrift nr. 0629/2016, ingediend door York Difturth (Duitse nationaliteit), 
namens de Animal Welfare Foundation – e.V, over schending van Verordening (EG) nr. 
1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer door bepaalde lidstaten

Verzoekschrift nr. 1068/2017, ingediend door A.B. (Italiaanse nationaliteit), over het 
vervoer van levende dieren over de weg

Verzoekschrift nr. 1141/2017, ingediend door Bernd Hefenbrock (Duitse nationaliteit), 
over de bescherming van dieren tijdens het vervoer door niet-EU-landen en de 
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ogenschijnlijke niet-uitvoering van een arrest van het Hof van Justitie over de 
bescherming van dieren tijdens het vervoer

Verzoekschrift nr. 1188/2017, ingediend door P.S. (Duitse nationaliteit), over het 
transport van dieren

Verzoekschrift nr. 1231/2017, ingediend door G.G. (Italiaanse nationaliteit), namens The 
Animal Welfare Foundation, gesteund door 4 medeondertekenaars, over de export van 
levende dieren vanuit de EU naar derde landen

Verzoekschrift nr. 0011/2018, ingediend door Maren Bestmann-Auchter (Duitse 
nationaliteit), over de schending van de wetgeving ter bescherming van dieren bij het 
vervoer van dieren met het oog op het slachten van deze dieren in derde landen

Verzoekschrift nr. 0149/2018, ingediend door K.S. (Duitse nationaliteit), over het 
vervoer van levende dieren binnen en buiten de EU

Verzoekschrift nr. 0412/2018, ingediend door I.B. (Duitse nationaliteit), over het 
transport van en de handel in dieren in de EU

Verzoekschrift nr. 1064/2018, ingediend door U.P. (Duitse nationaliteit), gesteund door 
3 medeondertekenaars, over het vervoer van vee uit de EU naar en het slachten ervan in 
derde landen

Verzoekschrift nr. 0256/2019, ingediend door T.K. (Duitse nationaliteit), over een 
verbod op veevervoer binnen de EU-lidstaten en naar derde landen

Sprekers: Manuela Giacomini (indienster), Ana Ramirez Vela (EC-SANTE), Jude 
Kirton-Darling, Eleonora Evi, Martin Buschmann, Margrete Auken, Alexander Bernhuber, 
Emil Radev, Yana Toom

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten, wachten op de beoordeling van de Commissie en 
het auditverslag, en verzoeken om een update na voltooiing.

13. Verzoekschrift nr. 1344/2012, ingediend door Roberta Fornasari (Italiaanse 
nationaliteit), over de afschaffing van vivisectie in de EU

Verzoekschrift nr. 1581/2013, ingediend door Danièle Beucler (Franse nationaliteit), 
over een verbod op dierproeven

Verzoekschrift nr. 0947/2017, ingediend door Julia Baines (Britse nationaliteit), namens 
PETA, gesteund door 109 802 medeondertekenaars, over de Refit-evaluatie van de 
REACH-verordening en het verbod op dierproeven in het kader van REACH

Sprekers: Roberta Fornasari (indienster), Julia Baines (indienster), Katrin Schutte (EC-ENV), 
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken, Martin Buschmann, Alexander Bernhuber, 
Jude Kirton-Darling

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken.
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14. Verzoekschrift nr. 0439/2012, ingediend door Andrea Rutigliano (Italiaanse 
nationaliteit), namens het “Committee Against Bird Slaughter”, over het niet toepassen 
door de Republiek Cyprus van Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de 
vogelstand

Sprekers: Paul Speight (EC-ENV)

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken.

Brexit – Burgerrechten

15. Gedachtewisseling met de stuurgroep voor de brexit van het Europees Parlement

Sprekers: Guy Verhofstadt, Danuta Maria Hübner, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, 
Claude Moraes, Irina Von Wiese, Yana Toom, Tatjana Ždanoka, Domènec Ruiz Devesa, 
Christian Allard, Luisa Porritt, Catherine Rowett, Seb Dance

16. Verzoekschrift nr. 0307/2017, ingediend door Fiona Godfrey (Britse nationaliteit), 
namens de coalitie “British in Europe”, over het verzekeren van de rechten 
van VK‑onderdanen in de EU‑27 en van onderdanen van de EU‑27 in het VK, 
na de brexit

Verzoekschrift nr. 0470/2017, ingediend door Ignacio Romero-Romero, namens 
Españoles en Reino Unido - Surviving Brexit (Spaanse nationaliteit), gesteund door 
6 139 medeondertekenaars, over het waarborgen van de rechten van alle binnenlandse 
ingezetenen in het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de Britse ingezetenen in de EU na 
de brexit

Verzoekschrift nr. 0627/2018, ingediend door Anthony Valcke (Belgische nationaliteit), 
namens de EU Rights Clinic, over de bescherming van burgerrechten in het kader van 
de brexit

Verzoekschrift nr. 0926/2018, ingediend door Anthony Valcke (Belgische nationaliteit), 
namens EU Rights Clinic en het Platform voor internationale samenwerking op het 
gebied van niet-begeleide migranten (PICUM), over de verenigbaarheid met de EU-
wetgeving van de nieuwe EU-vestigingsregeling voor EU-burgers die in het VK 
verblijven

Verzoekschrift nr. 0097/2019, ingediend door Ian Stock (Britse nationaliteit), over de 
erkenning van de aan het EU-burgerschap verbonden rechten voor Britse onderdanen 
na de brexit

Verzoekschrift nr. 0826/2019, ingediend door Lucy Nabijou (Britse nationaliteit), 
namens de Haringey Welcome Organisation, over instandhouding van de grondrechten 
van migranten en vluchtelingen na de brexit
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Sprekers: Ian Stock (indiener), Jude Kirton-Darling namens Fiona Godfrey (indienster), 
Anthony Valcke (indiener), Lucy Nabijou (indienster), Stefaan de Rynck (EC-TF50), Loránt 
Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Irina Von Wiese, Tatjana Ždanoka

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten, zorgen voor monitoring van zowel de 
ontwikkelingen in de aanloop naar de brexit-deadline als de tenuitvoerlegging door het 
Verenigd Koninkrijk van de EU-vestigingsregeling.

17. Verzoekschrift nr. 1211/2017, ingediend door Anthony Valcke (Belgische 
nationaliteit), namens “EU Rights Clinic” en “Crossroads Göteborg”, over de niet-
nakoming door Zweden van het EU-recht wat betreft het toekennen van een persoonlijk 
identificatienummer (“personnummer”) aan EU-burgers en hun familieleden
en
Verzoekschrift nr. 0923/2018, ingediend door Anthony Valcke (Belgische nationaliteit), 
namens EU Rights Clinic, over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG in 
Zweden

Verzoekschrift nr. 0925/2018, ingediend door Anthony Valcke (Belgische nationaliteit), 
namens EU Rights Clinic, over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EC in 
Frankrijk

Verzoekschrift nr. 0927/2018, ingediend door Anthony Valcke (Belgische nationaliteit), 
namens EU Rights Clinic, over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG in België

Sprekers: Anthony Valcke (indiener), Fabrizio Vittoria (indiener), Monika Mosshammer (EC-
JUST), Domènec Ruiz Devesa

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten en een brief sturen aan de Zweedse, Franse en 
Belgische autoriteiten.

18. Verzoekschrift nr. 0801/2016, ingediend door David Neville-Smith (Britse 
nationaliteit), over de gevolgen van het referendum in het VK over uittreding uit de 
Europese Unie

Sprekers: indiener, Stefaan de Rynck (EC-TF50)

Besluit: het verzoek niet afsluiten en doorsturen naar de stuurgroep voor de brexit.

19. Verzoekschrift nr. 830/2019, ingediend door V.B. (Britse nationaliteit), over 
vervroegde terugtrekking van het VK uit aanwezigheid op vergaderingen op EU-niveau 

Sprekers: Dorthe Christensen (EC-SG), Irina Von Wiese, Domènec Ruiz Devesa, Yana 
Toom, indiener verzoekschrift nr. 801/2016, Iiro Liukkonen (Juridische Dienst) 

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten en doorsturen naar de Britse regering.

Ordepunt
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Sprekers: Jordi Cañas, Yana Toom

De vergadering wordt om 18.58 uur geschorst.

* * *

De vergadering wordt op donderdag 3 oktober 2019 om 9.11 uur hervat onder 
voorzitterschap van Dolors Montserrat (voorzitter).

Interne markt

20. Verzoekschrift nr. 0007/2018, ingediend door Andre Kauper (Duitse nationaliteit), 
over de geplande veroudering van lampen en andere huishoudelijke producten die in de 
EU worden verkocht

Sprekers: Ruben Dekker (EC-ENV), Alex Agius Saliba

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken.

21. Verzoekschrift nr. 1122/2018, ingediend door F.C. (Italiaanse nationaliteit), over 
wijzigingen aan het Italiaanse verkeersreglement inzake het gebruik van voertuigen die 
in het buitenland staan ingeschreven
en  
Verzoekschrift nr. 1159/2018, ingediend door Iulian Sergiu Gheorghe (Roemeense 
nationaliteit), over recente wijzigingen aan het Italiaanse verkeersreglement inzake het 
gebruik van voertuigen die in het buitenland staan ingeschreven

Sprekers: Roberto Michieletto (EC-TAXUD), Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude 
Kirton-Darling

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken.

Industrie en onderneming

22. Verzoekschrift nr. 1256/2017, ingediend door Ramón Marcos Fernández (Spaanse 
nationaliteit), namens de Spaanse federatie van autotechnici (CONEPA), over het recht 
op toegang tot de technische informatie die vereist is voor de reparatie en het onderhoud 
van voertuigen

Sprekers: Efrén Sánchez Galindo (EC-GROW), Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude 
Kirton-Darling, Susana Solís Pérez

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken en 
het verzoekschrift ter informatie naar TRAN sturen.
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23. Verzoekschrift nr. 1155/2018, ingediend door J.R. (Poolse nationaliteit), over het 
gebrek aan emissiecontroles voor voertuigen in Polen

Sprekers: Emese Vida (EC-MOVE), Alexander von Campenhausen (EC-GROW), 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude Kirton-Darling

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken.

Sociale zaken

24. Verzoekschrift nr. 1116/2018, ingediend door Antonio Escobar Flórez (Spaanse 
nationaliteit), namens SITCPLA (“Sindicato independiente de Tripulantes de Cabina de 
Pasajeros” – onafhankelijke vakbond voor cabinepersoneel), over wetsovertredingen 
door Ryanair in de EU

Sprekers: Antonio Escobar Flórez (indiener), Adela Barrero Florez (EC-EMPL), Tatjana 
Ždanoka, Alex Agius Saliba, Cristina Maestre Martín De Almagro, Radan Kanev, Alexis 
Georgoulis, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, brieven sturen aan de ministeries van Arbeid en 
Sociale Zaken van alle lidstaten, het verzoekschrift voor advies naar EMPL sturen en een 
brief aan Ryanair sturen.

Onder voorzitterschap van Tatjana Ždanoka (eerste ondervoorzitter) vanaf 10.10 uur

Belastingen

25. Verzoekschrift nr. 0393/2013, ingediend door F.T. (Britse nationaliteit), gesteund 
door 750 medeondertekenaars, over nieuwe Spaanse wetgeving die verplicht tot het 
melden van buitenlandse activa en rechten

Verzoekschrift nr. 0478/2013, ingediend door Patrick Le Cam (Franse nationaliteit), 
over de Spaanse belastingwetgeving

Verzoekschrift nr. 0566/2013, ingediend door Anthony Valcke (Belgische nationaliteit), 
namens EU Rights Clinic en Abusos Urbanísticos NO, over nieuwe Spaanse wetgeving 
die bepaalt dat in het buitenland aangehouden activa en rechten moeten worden gemeld

Verzoekschrift nr. 0738/2015, ingediend door M.L.M. (Spaanse nationaliteit), over de 
verplichting om buitenlandse bezittingen en pensioenen aan te geven bij de 
belastingdienst  

Sprekers: Anthony Valcke (indiener), Juan López Rodríguez (EC-TAXUD), Gheorghe Falcă 

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten en een brief sturen aan de Spaanse autoriteiten.

Onderzoek en innovatie
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26. Verzoekschrift nr. 0869/2018, ingediend door J. S. (Nederlandse nationaliteit), 
over de recente ontwikkelingen in verband met placentaonderzoek

Sprekers: Karim Berkouk (EC-RTD), Jude Kirton-Darling

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken.

27. Verzoekschrift nr. 0204/2019, ingediend door Evelien van den Brink (Nederlandse 
nationaliteit), met een verzoek om beschikbaarstelling van middelen voor biomedisch 
onderzoek naar myalgische encefalomyelitis

Sprekers: Evelien van den Brink (indienster), Karim Berkouk (EC-RTD), Rory Palmer, 
Martin Buschmann

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten, de Commissie om actuele informatie verzoeken.

Onder voorzitterschap van Dolors Montserrat (voorzitter) vanaf 10.36 uur

Personen met een handicap

28. Verzoekschrift nr. 0371/2018, ingediend door J.G. (Spaanse nationaliteit), namens 
APICO (de Spaanse organisatie voor integratie van gehandicapte kinderen in het 
reguliere onderwijs), over inclusief onderwijs voor kinderen met bijzondere behoeften

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

Sprekers: Albano de Alonso Paz (per video), Inmaculada Placencia Porrero (EC-EMPL), 
Julius Op de Beke (EC-EMPL), Alex Agius Saliba, Mario Furore, Ádám Kósa, Dolors 
Montserrat

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten, de nationale (Ministerio de Sanidad y Empleo) en 
lokale autoriteiten een brief sturen waarin naar de specifieke kwestie van verzoekschrift 
nr. 2582/2013 wordt gevraagd, indieners aanraden om contact op te nemen met CERMI.

29. Rondvraag

Geen opmerkingen

30. Datum en plaats volgende vergadering

 11 november 2019, 15.00 - 18.30 uur
 12 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur
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De vergadering wordt om 11.07 uur gesloten.

* * *
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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:

1399/2016, 0498/2018, 0556/2018, 0589/2018, 0592/2018, 0600/2018, 0737/2018, 
0752/2018, 0776/2018, 0778/2018, 0842/2018, 0871/2018, 0899/2018, 0945/2018, 
0947/2018, 0991/2018, 0992/2018, 1024/2018, 1110/2018, 1132/2018, 1145/2018, 
1173/2018, 1207/2018, 0017/2019, 0026/2019, 0117/2019, 0136/2019, 0245/2019 

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt nog niet afgesloten:

0371/2006, 0175/2007, 1606/2010, 0454/2011, 0172/2013, 0430/2013, 0709/2013, 
1264/2013, 1481/2013, 1552/2013, 2229/2013, 2378/2013, 2617/2013, 1887/2014, 
2520/2014, 0384/2015, 0395/2015, 1228/2015, 0270/2016, 1490/2016, 1124/2017, 
0291/2018, 0608/2018, 0631/2018, 0690/2018, 0837/2018, 0838/2018, 0930/2018, 
0943/2018, 0067/2019, 0124/2019, 0144/2019, 0178/2019 

o O o

Bijlagen:

Lijst met verzoekschriften die sedert de laatste vergadering van de Commissie 
verzoekschriften op 4-5 september 2019 ontvankelijk zijn verklaard.
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