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NOTULEN 

Vergadering van maandag 11 november 2019, 15.00 - 18.30 uur en 

dinsdag 12 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

BRUSSEL

Zaal PHS 1A002

De vergadering wordt op maandag 11 november om 15.09 uur geopend onder voorzitterschap 
van Dolors Montserrat (voorzitter).

1. Ontwerpagenda voor 11-12 november 2019
- OJ– PE 643.015

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

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 2 - 3 oktober 2019   -   PV–PE 641.374

De notulen worden goedgekeurd. 

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt de leden het volgende mee:

De coördinatoren hebben via de schriftelijke procedure het jaarlijkse onderzoeksprogramma 
van de Commissie verzoekschriften goedgekeurd.
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De schriftelijke procedure met betrekking tot de punten op de B-lijst (4-5 september) heeft de 
volgende resultaten opgeleverd:

- De behandeling van verzoekschriften nrs. 1373/2014, 0504/2018, 0557/2018, 0649/2018, 
0655/2018 en 0798/2018 wordt afgesloten;

- De behandeling van verzoekschriften nrs. 0364/2018, 0367/2018, 0443/2018, 0668/2018, 
0854/2018, 0939/2018, 0984/2018 en 1114/2018 is nog niet afgesloten en zal op de agenda van 
een volgende vergadering worden geplaatst;

- Wat verzoekschrift nr. 0420/2018 betreft, zal aan de Commissie een nieuw verslag worden 
gevraagd en zullen brieven naar de Spaanse en regionale autoriteiten worden gestuurd; 

- Verzoekschrift nr. 0649/2018 zal samen met verzoekschrift nr. 0459/2018 worden behandeld;

- Met betrekking tot verzoekschrift nr. 0827/2018 zal de Commissie om inlichtingen worden 
verzocht;

- Verzoekschrift nr. 0902/2018 zal worden toegevoegd aan een toekomstige agenda na 
ontvangst van een antwoord van de Commissie en nadat een brief is gestuurd aan de Spaanse 
autoriteiten. 

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

Financiële diensten

4. Verzoekschrift nr. 0676/2016, ingediend door E.S. (Duitse nationaliteit), over het vermeende eenzijdige en 
ondemocratische monetaire beleid van de Europese Centrale Bank
en
verzoekschrift nr. 0429/2017, ingediend door Harald Bolsinger (Duitse nationaliteit), over de naleving van het 
Handvest van de grondrechten van de EU door de Europese Centrale Bank
(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: De heer Harald Bolsinger en de heer Jens Minnemann (indieners), Matteo Salto 
(Commissie, ECFIN), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr en Ulrike Müller. 

Besluit: de behandeling van verzoekschrift nr. 676/2016 afsluiten; de behandeling van 
verzoekschrift nr. 429/2017 nog niet afsluiten en een nieuwe brief sturen aan de ECB.

5. Verzoekschrift nr. 0161/2017, ingediend door Alberto Arranz Santander (Spaanse nationaliteit), over de 
bankpraktijken van de ECB
(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: Susana Fernandez Ortega (indienster), Marco La Marca (Commissie, FISMA), Peter 
Jahr, Jude Kirton-Darling, Alberto Arranz Santander (indiener).
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Besluit: behandeling nog niet afsluiten, het Spaanse ministerie van Economische Zaken een 
brief sturen om informatie te vragen over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 
2017/2402, en de Commissie over hetzelfde onderwerp om nadere informatie verzoeken.

6. Verzoekschrift nr. 0091/2013, ingediend door Serge Grass (Franse nationaliteit), namens 
de Union Civique des Contribuables, over de transparantie van de ECB

Sprekers: Matteo Salto (Commissie, ECFIN), Peter Jahr en Jude Kirton-Darling.

Besluit: behandeling afsluiten.

7. Verzoekschrift nr. 1721/2014, ingediend door Takis Hadjigeorgiou (Cypriotische 
nationaliteit), over de uiterst hoge rentetarieven die banken in Cyprus aanrekenen

Sprekers: Marco La Marca (Commissie, FISMA) en Peter Jahr.

Besluit: behandeling afsluiten.

Belastingen

8. Verzoekschrift nr. 0942/2018, ingediend door Oliver Murphy (Britse nationaliteit), 
namens “Jonge Europese Federalisten”, over de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijk Europees fiscaal beleid

Sprekers: Lucia Piana (Commissie, ECFIN), Mario Furore, Peter Jahr en Jude Kirton-Darling.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten, de commissie ECON om advies vragen en de 
Commissie om schriftelijke bevestiging verzoeken.

9. Verzoekschrift nr. 0645/2017, ingediend door Marc Smets (Belgische nationaliteit), over 
de vermeende onwettige concurrentie op de Belgische markt van wijn en 
alcoholhoudende dranken ten gevolge van een accijnsverhoging

Sprekers: Colin O’Driscoll (Commissie, TAXUD), Peter Jahr en Jude Kirton-Darling.

Besluit: behandeling afsluiten.

10. Verzoekschrift nr. 1190/2018, ingediend door Gregoire Servet (Franse nationaliteit), over 
belastingen op uit China ingevoerde elektrische fietsen

Sprekers: Harald Schmid (Commissie, TRADE), Jude Kirton-Darling en Peter Jahr.

Besluit: behandeling afsluiten.
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Milieu

11. Verzoekschrift nr. 0328/2016, ingediend door Serge Le Quéau (Franse nationaliteit), 
namens “Union Régionale Solidaires de Bretagne”, gesteund door 
12 medeondertekenaars, over de blootstelling van landarbeiders aan pesticiden
(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: Serge Le Quéau (indiener), Andrew Owen-Griffiths (Commissie, SANTE), Jan-
Willem Ebeling (Commissie, EMPL), René Louail (indiener), Cristina Maestre Martín 
De Almagro en Radan Kanev.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten, de bevoegde Franse autoriteiten een brief sturen om 
informatie te vragen over de situatie, en de Commissie om een schriftelijke update verzoeken; 
commissaris Šefčovič een brief sturen.

12. Verzoekschrift nr. 0060/2017, ingediend door H.T. (Duitse nationaliteit), gesteund door 
twee medeondertekenaars, over de niet-handhaving door de Duitse autoriteiten van 
Verordening (EG) nr. 1069/2009 in verband met een niet-conforme biogasinstallatie in 
Schwäbisch Hall

Sprekers: Alf-Eckbert Fuessel (Commissie, SANTE) en Cristina Maestre Martín De Almagro.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten en de bevoegde Duitse autoriteiten een brief schrijven.

13. Verzoekschrift nr. 0248/2019, ingediend door Benedetto Rubetti (Italiaanse nationaliteit), 
over zijn bezwaar tegen de bouw van een ontziltingsinstallatie om het eiland Elba van een 
onafhankelijke watervoorziening te voorzien

Sprekers: Ioannis Kavvadas (Commissie, ENV), Radan Kanev en Cristina Maestre Martín De 
Almagro.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten en indiener om nadere informatie verzoeken; verstrekt 
hij die niet (binnen twee maanden), het verzoekschrift afsluiten.

14. Verzoekschrift nr. 0076/2019, ingediend door Manuela Giacomini (Italiaanse 
nationaliteit), namens Animal Welfare Foundation, over “bloedboerderijen” en Pregnant 
Mare's Serum Gonadotropin (PMSG)
(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: Sabrina Gurtner (namens de indieners), Stanislav Ralchev (Commissie, SANTE), 
Jude Kirton-Darling en Eleonora Evi.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten, de Commissie om meer informatie verzoeken in het 
kader van de nieuwe handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur, zowel de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid als de Wereldhandelsorganisatie om advies verzoeken, 
de commissie INTA om advies vragen en ter informatie doorsturen naar de 
interfractiewerkgroep Dierenwelzijn.
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De vergadering wordt om 17.29 uur geschorst.

* * *

Dinsdag 12 november 2019

De vergadering wordt op dinsdag 12 november 2019 om 9.05 uur hervat onder 
voorzitterschap van Dolors Montserrat (voorzitter).

van 9.05 tot 10.00 uur (met gesloten deuren)

15. Coördinatorenvergadering  

De vergadering wordt om 10.07 uur geschorst.

* * *
De vergadering wordt om 10.07 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 

(voorzitter).
 
om 10.10 uur

*** Stemming *** (elektronische stemming)

16. Verslag over het Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman 
in 2018
2019/2134 (INI)
Rapporteur: JAHR (PPE)
(termijn voor de indiening van amendementen: 7.10.2019 / plenaire vergadering: 
december 2019)

Het verslag wordt goedgekeurd met 28 stemmen voor en 1 tegen, bij 1 onthouding.

*** Einde stemming ***

van 10.31 tot 12.30 uur

17. Hoorzitting over 
“FATCA en de extraterritoriale gevolgen ervan voor EU-burgers”

(Verzoekschrift nr. 1088/2016 over schending van EU-rechten ten gevolge van de 
Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (wet naleving belastingplicht 
buitenlandse rekeningen - FATCA) en de extraterritoriale effecten van Amerikaanse 
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wetten in de EU)

Panel I vangt aan om 10.40 uur.

Sprekers: Jude Ryan (indiener), Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, Roger Kaiser, 
Jude Kirton-Darling, Peter Jahr en Sophia in 't Veld.

Panel II vangt aan om 11.39 uur.

Sprekers: Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Alisa Vekeman, Ismini Rigopoulou, Jude 
Kirton-Darling, Peter Jahr, Sophia in 't Veld en de voorzitter.

Besluit over verzoekschrift nr. 1088/2016, ingediend door J.R., over de Amerikaanse 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): de behandeling van het verzoekschrift niet 
afsluiten; de nieuwe Commissie en het Finse Raadsvoorzitterschap een brief schrijven.  

De vergadering wordt om 12.25 uur geschorst.

* * *

De vergadering wordt om 14.37 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

18. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

1. Aanneming van de agenda

De ontwerpagenda wordt aangenomen. 

2. Mededelingen van de voorzitter

De coördinatoren gaan akkoord met de verzoeken van respectievelijk ENVI, TRAN en 
AGRI om deel te nemen aan de hoorzittingen voor de eerste helft van 2020.

3. Aanneming van de agenda van de PETI-vergadering van 2-3 december 2019 

De agenda wordt aangenomen.

4. Verzoeken van de fracties

a) Met betrekking tot de verzoeken van de PPE-Fractie:

De volgende verzoekschriften worden opgenomen in de agenda voor december:
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verzoekschrift nr. 0506/2018 over de controle op het gebruik van middelen uit het 
EFRO voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Cáceres;

verzoekschrift nr. 0915/2015, ingediend door Jose Ortega Ortega, namens de “Comisión 
interfederativa de la Cofradía de pescadores” van de autonome regio Valencia, tegen 
het nieuwe teruggooibeleid;

verzoekschrift nr. 0255/2019, ingediend door I. R. S., over de afgifte van een 
exploratievergunning voor mijnbouw in Cantabrië;

verzoekschrift nr. 0527/2018, ingediend door Dimitar Vasiliev, over de gevolgen van 
de Stroema-autosnelweg voor de Kresna-kloof in Bulgarije, ook gevraagd door de 
Verts/ALE-Fractie. De ECR-Fractie verzet zich hiertegen.

De volgende verzoekschriften worden opgenomen in de agenda voor januari:

verzoekschrift nr. 0231/2019, ingediend door Rafael Sánchez Boyero, over 
schadevergoeding en schadeloosstelling voor de slachtoffers van de oplichting door 
Fórum Filatélico;

verzoekschrift nr. 0354/2019, ingediend door Joan Simonet Pons, over de uitbreiding 
van de speciale beschermingszones voor vogels op de Balearen.

Het volgende verzoekschrift wordt opgenomen in de agenda voor februari: 
verzoekschrift nr. 0280/2019, ingediend door J.B., over de situatie van de 
sinaasappeltelers in Valencia.

Voorts wordt besloten in een van de volgende vergaderingen (1e halfjaar 2020) het 
volgende verzoekschrift op te nemen:

verzoekschrift nr. 0865/2018, ingediend door Kapka Panayotova, over het gebruik van 
de Europese structuur- en investeringsfondsen in Bulgarije.

b) Met betrekking tot de verzoeken van de S&D-Fractie:

de follow-up van het informatiebezoek aan Famagusta in Cyprus (7-8 mei 2018) 
wordt opgenomen in de agenda van december.

c) Met betrekking tot de verzoeken van de Verts/ALE-Fractie:

verzoekschrift nr. 0560/2019 over een belasting op vliegtuigbrandstof (Europees 
burgerinitiatief “Fairosene”) wordt opgenomen in de agenda van december.

d) Met betrekking tot de verzoeken van de niet-fractiegebonden leden:

op verzoek van mevrouw Evi wordt verzoekschrift nr. 0661/2018 over de vermeende 
schending van de EU-milieuwetgeving door een ongezonde industrie in Borgo Val di 
Taro (Italië) in de agenda van december opgenomen. 

5. Adviezen



PE643.238v02-00 8/21 PV\1196519NL.docx

NL

De PETI-commissie zal geen advies opstellen in het kader van de kwijtingsprocedure 
2018.

De coördinatoren besluiten een advies in briefvorm op te stellen in verband met het 
verslag van de commissie AFCO over het besluit van de Raad betreffende de sluiting 
van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2018/0427(NLE)). 

6. Verkiezing van de Ombudsman 2019

De coördinatoren hechten hun goedkeuring aan de voorgestelde procedure:

• De kandidaten worden in alfabetische volgorde gehoord:

• Elke kandidaat krijgt een tijdsbestek van een uur.

• De hoorzitting begint met procedurele mededelingen om 10 uur en de eerste 
kandidaat wordt uitgenodigd om 10.15 uur. 

• Elke kandidaat legt een inleidende verklaring van 10 minuten af, die vooraf wordt 
ingediend en na afloop van de hoorzittingen op de website wordt gepubliceerd. 
Deze verklaring wordt vooraf aan niemand ter beschikking gesteld.

• De eerste vragenronde wordt toegewezen aan de coördinatoren van elke fractie. 
Elke vraag wordt gevolgd door een antwoord (vraag van 1 minuut, antwoord van 
3 minuten).

• Vervolgvragen (vraag van 1 minuut / antwoord van 1 minuut) worden toegewezen 
volgens een vereenvoudigd systeem-d’Hondt: PPE: 2, S&D: 2, Renew: 1, 
Verts/ALE: 1, ID: 1, ECR: 1, GUE/NGL: 1, NI: 1). Met het oog op een vlot 
tijdsverloop van de vragenronde bezorgen de fracties de sprekerslijst voor elke 
kandidaat uiterlijk de dag vóór de hoorzittingen aan het secretariaat. Indien er nog 
tijd overblijft, kunnen er vragen worden gesteld volgens de “catch the eye”-
procedure. 

• Elke kandidaat krijgt aan het eind van de hoorzitting ongeveer drie minuten de tijd 
voor een slotwoord.

7. Follow-up van verzoekschriften 

De coördinatoren besluiten voorzitter Sassoli een brief te sturen om zijn aandacht te 
vestigen op verzoekschrift nr. 1056/2016 betreffende het indienen van verzoekschriften 
in nationale gebarentalen die in de EU worden gebruikt.

De coördinatoren besluiten dat leden van de PETI-commissie de in verzoekschrift 
nr. 967/2012 aan de orde gestelde kwesties zullen voorleggen aan de vergadering van 
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de uitgebreide stuurgroep voor de brexit op 12 november. Deze kwestie zal ook aan bod 
komen in het advies van de PETI-commissie over het verslag van de AFCO-commissie, 
en verzoekschriften over de ontneming van stemrecht zullen in de agenda van een 
komende vergadering worden opgenomen zodra de nieuwe Commissie is aangetreden. 

8. Hoorzitting over de wolvenpopulatie

De coördinatoren keuren het programma goed en selecteren de volgende deskundigen: 
Klaus Hackländer en Ilpo Kojola.

9. Presentatie van het verslag van de Rekenkamer

De coördinatoren komen overeen de Rekenkamer uit te nodigen voor de vergadering 
van de PETI-commissie in januari.

10. Aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit 

Aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit, worden aangenomen in de vorm die de 
voorzitter heeft voorgesteld voor de verzoekschriften nrs. 428/2019, 431/2019 en 
454/2019. 

De voorzitter trekt haar compromis in en stemt in met de verzoeken van de fracties met 
betrekking tot de verzoekschriften nrs. 363/2019 en 383/2019.

Verzoekschrift nr. 348/2019 wordt ontvankelijk verklaard, doorgestuurd naar de 
Ombudsman en afgesloten.

De verzoekschriften nrs. 451/2019, 468/2019 en 477/2019 worden goedgekeurd zoals 
voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie. 

Verzoekschrift nr. 465/2019 wordt op de agenda van een volgende vergadering 
geplaatst. 

De verzoekschriften nrs. 478/2019, 479/2019, 486/2019, 495/2019 en 498/2019 worden 
goedgekeurd zoals voorgesteld door de Renew-Fractie.

De aanbevelingen van de Renew- en de Verts/ALE-Fractie worden toegepast op 
verzoekschrift nr. 483/2019.

11. Verzoeken inzake punten op de B‑lijst

Punten op de B-lijst worden wegens tijdgebrek niet behandeld en zullen via de 
schriftelijke procedure worden afgehandeld.



PE643.238v02-00 10/21 PV\1196519NL.docx

NL

12. Informatiebezoek aan Bulgarije

Wegens tijdgebrek zullen opmerkingen met betrekking tot het ontwerpprogramma voor 
het informatiebezoek aan Bulgarije (24-26 februari 2020) via de schriftelijke procedure 
worden ingediend.

13 t/m 16. Punten ter informatie

De coördinatoren nemen kennis van de punten ter informatie:

- Benoeming van leden voor de structuren ter uitvoering van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap (CRPD)

- Lijst 3

Lijst van ingeschreven verzoekschriften die volgens DG Presidium mogelijk niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 227 VWEU (op 23 oktober 
2019 aan alle leden rondgedeeld - verzoekschriften nrs. 0852/2019 tot en met 
0966/2019):

1 Onderwerpen die niet binnen het kader van de werkzaamheden van de Unie 
lijken te vallen.
0865-19, 0889-19, 0890-19, 0893-19, 0896-19, 0899-19, 0900-19, 0937-19, 
0956-19, 0959-19, 0961-19, 0962-19.

2. Een gebrek aan inhoud waardoor niet kan worden vastgesteld of het onderwerp 
binnen de werkzaamheden van de Europese Unie valt.
0904-19

3. Een onsamenhangend betoog zonder duidelijk verband met de werkzaamheden 
van de Unie.
0869-19, 0873-19, 0939-19, 0940-19.

Verzoekschriften nrs. 0853-19, 0854-19, 0923-19, 0935-19, 0953-19, 0966-19 en 
0949-19 worden van lijst 3 geschrapt.

- Ingetrokken verzoekschriften

Verzoekschriften nrs. 1580/2013, 1854/2014, 232/2016, 934/2018 en 345/2019 zijn 
door de indieners ingetrokken.

- Ontvangen brieven

a) Standpunt van Slovakije in verband met verzoekschrift nr. 0879-17 over 
thermisch water

b) Antwoord van de commissie JURI inzake verzoekschrift nr. 0660-18 over 
minderjarigen onder voogdij

c) Antwoord van de Generalitat Valenciana betreffende verzoekschrift nr. 0143-
19 over stortplaatsen

d) Antwoord van de Spaanse autoriteiten betreffende verzoekschrift nr. 0535-17 
over handicaps
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e) Antwoord van de commissie TRAN inzake verzoekschrift nr. 1195-18 over een 
tolsysteem op basis van kilometers

f) Mededeling aan de leden over verzoekschrift nr. 0092-10 over de schending 
van grondwettelijke rechten in Venezuela

Milieu

19. Verzoekschrift nr. 1194/2017, ingediend door Maria del Carmen Varela Velo (Spaanse 
nationaliteit), namens de Asociación Galega Cova Crea, over het kopermijnproject in 
Touro Galicia
(in aanwezigheid van indienster)

Verzoekschrift nr. 0174/2018, ingediend door Ismael Antonio López Pérez (Spaanse 
nationaliteit), namens de “Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo”, over het 
mijnproject in Touro, La Coruña
(in aanwezigheid van een indiener)

Verzoekschrift nr. 0386/2018, ingediend door Isabel Vila (Spaanse nationaliteit), namens 
het “Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non”, over de Touro-kopermijn in Galicië
(in aanwezigheid van een indiener)

Sprekers: Luis Gallardo Zafra, Maria del Pilar Sampedro Laranga en Iria Ares Méndez 
(indieners), Daniel Fernández Gómez (Commissie, ENV), Tatjana Zdanoka, Diana Riba i 
Giner, Cristina Maestre Martín De Almagro, Francisco Millán Mon, Margrete Auken en 
Eleonora Evi.

Besluit: de verzoekschriften niet afsluiten en de Commissie om meer informatie verzoeken. 

Sociale zaken - gender

20. Verzoekschrift nr. 0271/2019, ingediend door Silvia Oñate Moya (Spaanse nationaliteit), 
over weduwepensioenen
(in aanwezigheid van indienster)

Sprekers: Silvia Oñate Moya (indienster), Giulia Pagliani (Commissie, EMPL), Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera Garcia, Jordi Cañas Pérez, Jarosław Duda en Rosa 
Estaràs Ferragut. 

Besluit: behandeling nog niet afsluiten, het Spaanse ministerie van Werkgelegenheid een brief 
sturen, ter informatie doorsturen naar de commissie EMPL, en de Commissie om een 
schriftelijke bevestiging verzoeken.

De vergadering wordt om 16.00 uur voortgezet onder voorzitterschap van Tatjana Zdanoka 
(ondervoorzitter).
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21. Verzoekschrift nr. 1126/2018, ingediend door J.U.N. (Britse nationaliteit), over een 
richtlijn inzake (huiselijk) geweld
(in aanwezigheid van indienster)

Sprekers: Martina Tornkvist (Commissie, JUST), Jarosław Duda en Jane Ursula Nicholas 
(indienster). 

Besluit: behandeling nog niet afsluiten en de commissies FEMM en LIBE om advies verzoeken.

De vergadering wordt om 16.16 uur voortgezet onder voorzitterschap van de voorzitter.

Werkgelegenheid - gelijke kansen en gender

22. Verzoekschrift nr. 0189/2018, ingediend door S. B. P. (Spaanse nationaliteit), namens het 
"Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente" (het Europees 
platform voor consumenten en milieu), over de genderloonkloof
en
verzoekschrift nr. 0240/2018, ingediend door Antonio Luiz Vázquez Delgado (Spaanse 
nationaliteit), namens “JUSAPOL”, over maatregelen ter bevordering van het recht op 
gelijk loon voor gelijk werk in de EU
(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: Miguel de La Corte (Commissie, JUST), Peter Jahr, Tatjana Zdanoka, Eleonora Evi, 
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio Luiz Vázquez Delgado, Miguel Angel Gómez-García 
(indieners nr. 240/2018), Adam Pokorny (Commissie, EMPL), Jorge Buxadé Villalba, Jordi 
Cañas Pérez, Cristina Maestre Martín De Almagro en Pablo Arias Echeverria.

Besluit: de behandeling van de verzoekschriften niet afsluiten;
voor verzoekschrift nr. 0189/2018: de commissies EMPL en FEMM om advies verzoeken en 
de Commissie nadere inlichtingen vragen.
voor verzoekschrift nr. 0240/2018: opnieuw brieven sturen naar het Spaanse ministerie van 
Binnenlandse Zaken (om een toezegging te vragen in verband met gelijk loon voor gelijk werk) 
en de voorzitter van het Congres van Afgevaardigden (om informatie te krijgen over de 
voortgang van de wetgevingswerkzaamheden).

De vergadering wordt om 16.51 uur voortgezet onder voorzitterschap van Tatjana Zdanoka 
(ondervoorzitter).

Vervoer

23. Verzoekschrift nr. 0998/2018, ingediend door Alberto Cirio (Italiaanse nationaliteit), 
over een herziening van het project voor de aanleg van een spoorlijn tussen Turijn en 
Lyon

Sprekers: Jean-Louis Colson (Commissie, MOVE), Gwendoline Delbos-Corfield, Eleonora 
Evi, Mario Furore en Peter Jahr.

Besluit: behandeling afsluiten.
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24. Verzoekschrift nr. 1030/2018, ingediend door Raffaella Scattolon (Italiaanse 
nationaliteit), over de annulering van het project voor de aanleg van een hogesnelheidslijn 
tussen Brescia en Verona
(in aanwezigheid van indienster)

Sprekers: Raffaella Scattolon (indienster), Jean-Louis Colson (Commissie, MOVE), Eleonora 
Evi en Peter Jahr.

Besluit:  behandeling nog niet afsluiten en de Italiaanse autoriteiten (ministerie van 
Infrastructuur en Vervoer) een brief sturen om toelichting te vragen.

De vergadering wordt om 17.30 uur voortgezet onder voorzitterschap van de voorzitter.

25. Verzoekschrift nr. 0659/2018, ingediend door Samuel Martín-Sosa (Spaanse 
nationaliteit), namens Ecologists in Action, over de aanleg van een hogesnelheidslijn in 
de provincie Sevilla (Spanje), tussen Marchena en Osuna
(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: Leticia Balsega Calvo (indienster) en Daniel Fernandez Gomez (Commissie, ENV).

Besluit: behandeling nog niet afsluiten, de Spaanse autoriteiten een brief schrijven over de 
volledige naleving door Spanje van het arrest van het Hof van Justitie van de EU in zaak C-
461/14 en de Commissie om een schriftelijke update verzoeken. 

26. Verzoekschrift nr. 0026/2018, ingediend door Patricio Oschlies Serrano (Spaanse 
nationaliteit), namens “Colectivo Emigrante”, over de spoorlijn tussen Canfranc en 
Oloron

Sprekers: Pascal Boijmans (Commissie, REGIO) en Pablo Arias Echeverria.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten en de Commissie om een schriftelijke update verzoeken.

27. Verzoekschrift nr. 1205/2015, ingediend door L.M. (Slowaakse nationaliteit), over de 
modernisering van het Slowaakse spoorwegbaanvak bij Liptovský Mikuláš

Sprekers: Jaroslav Straka (Commissie, REGIO) en Andrey Slabakov.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten, de Slowaakse autoriteiten aanschrijven over de 
milieueffectbeoordeling betreffende het project, de commissie TRAN om advies vragen en de 
Commissie om nadere informatie verzoeken. 

28. Verzoekschrift nr. 0247/2019, ingediend door Joachim Schulz (Duitse nationaliteit), 
over het vierde spoorwegpakket

Sprekers: Jan Scherp (Commissie, MOVE).
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Besluit: behandeling afsluiten.

29. Verzoekschrift nr. 0069/2019, ingediend door Gyunay Mehmed (Bulgaarse nationaliteit), 
over de beperking van de dagelijkse rusttijd voor vrachtwagenchauffeurs die in het 
mobiliteitspakket is vastgelegd

Sprekers: Frederik Rasmussen (Commissie, MOVE).

Besluit: behandeling nog niet afsluiten, het verzoekschrift voor advies doorsturen naar de 
commissie TRAN en de Commissie om een schriftelijke update verzoeken.

30. Verzoekschrift nr. 0098/2019, ingediend door S.M. (Bulgaarse nationaliteit), namens 
Stefi-Trans, gesteund door 13 medeondertekenaars, over controles van de rusttijden van 
een Bulgaars transportbedrijf door de Franse autoriteiten
en
verzoekschrift nr. 0226/2019, ingediend door S.L.K. (Bulgaarse nationaliteit), namens 
S.K.L. Trans, over controles van de rusttijden van een Bulgaars transportbedrijf door de 
Franse autoriteiten

Sprekers: Frederik Rasmussen (Commissie, MOVE), Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, 
Andrey Novakov en Loránt Vincze.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten, het verzoekschrift voor advies doorsturen naar de 
commissie TRAN en de Commissie om een schriftelijke update verzoeken.

31. Verzoekschrift nr. 1447/2016, ingediend door Anita Krausse (Duitse nationaliteit), met 
het verzoek om artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 561/2006 tot harmonisatie van 
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer te wijzigen
(in aanwezigheid van indienster)

Sprekers: Anita Krausse en Gregor Ter Heide (indieners), Frederik Rasmussen (Commissie, 
MOVE) en Loránt Vincze. 

Besluit: behandeling nog niet afsluiten en de Commissie verzoeken om een schriftelijke update 
over een mogelijke herziening van Verordening (EG) nr. 561/2006 inzake rij- en rusttijden.  

32. Rondvraag

Geen opmerkingen

33. Datum en plaats volgende vergadering

 2.12.2019, 15.00 - 18.30 uur

 3.12.2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur
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De vergadering wordt om 18.26 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:

0710/2017, 0873/2017, 0777/2018, 0864/2018, 1119/2018, 1137/2018, 1199/2018, 0019/2019, 
0155/2019, 0164/2019, 0191/2019, 0212/2019, 0218/2019.

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt niet afgesloten: 

1342/2011, 0646/2018, 0755/2018, 0103/2019, 0145/2019, 0171/2019, 0211/2019, 0235/2019, 
0242/2019.

Bijlagen:

Lijst met verzoekschriften die sedert de laatste vergadering van de Commissie 
verzoekschriften op 2-3 oktober 2019 ontvankelijk zijn verklaard.
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1. Verslag over het Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman 
in 2018

1.1. Eindstemming

28 +
ECR Emmanouil Fragkos, Andrey Slabakov

GUE/NGL Martin Buschmann, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Jarosław Duda, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, 
Eugen Tomac, Loránt Vincze

RENEW Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Alfred Sant, Cristian Terheş

VERTS/ALE Margrete Auken, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

1 -
RENEW Monica Semedo

1 0
ID Stefania Zambelli

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

+ Rainer Wieland, Cristina Maestre Martín De Almagro 

- Lefteris Nikolaou-Alavanos 

0

Opmerking: om technische redenen werd de volgende stem niet juist geregistreerd:
- Monica Semedo (RENEW) heeft niet gestemd.
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