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NOTULEN
Vergadering van 20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur,

en 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 20 januari 2020 om 15.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Tatjana Ždanoka (eerste ondervoorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda OJ– PE 646.807

FdR 1196475
De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze notulen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van: 

• 11-12 november 2019 PV- PE 643.238
FdR 1196519 + bijlagen

• 2-3 december 2019 PV- PE 644.850
FdR 1194172 + bijlagen

De notulen worden goedgekeurd.
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3. Mededelingen van de voorzitter

De resultaten van de schriftelijke procedure met betrekking tot de punten op de B-lijst 
van 11-12 november 2019 zijn als volgt:

– De behandeling van de verzoekschriften nrs. 0646/2018, 0755/2018 en 0145/2019 wordt niet 
afgesloten. Deze verzoekschriften zullen op de agenda van een volgende vergadering worden 
geplaatst.

– De behandeling van verzoekschrift nr. 0171/2019 wordt niet afgesloten. Het verzoekschrift 
zal op de agenda van een volgende vergadering worden geplaatst en ter informatie worden 
doorgestuurd naar de commissie ENVI.

– Met betrekking tot verzoekschriften nrs. 0145/2019 en 0211/2019 krijgen de indieners twee 
maanden de tijd om op het antwoord van de Commissie te reageren.

– Verzoekschrift nr. 0690/2018 wordt niet afgesloten en zal samen met verzoekschrift 
nr. 0784/2019 worden behandeld.

– De behandeling van de verzoekschriften nrs. 0124/2019 en 0178/2019 wordt afgesloten.

De resultaten van de schriftelijke procedure met betrekking tot de aanbevelingen 
waartegen bezwaar is geuit, zijn als volgt:

– Aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit, worden aangenomen in de vorm die de voorzitter 
heeft voorgesteld voor de verzoekschriften nrs. 0515/2019 en 0541/2019.

– De verzoekschriften nrs. 0536/2019, 0551/2019, 0563/2019 en 0596/2019 worden 
goedgekeurd zoals voorgesteld door de Verts/ALE-Fractie.

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

Mededinging

4. Verzoekschrift nr. 0984/2018, ingediend door C. T. (Griekse nationaliteit), over de 
procedure voor de verkoop van bruinkooleenheden van DEH SA (het Griekse 
elektriciteitsbedrijf) in Meliti en Megalopoli

Sprekers: Francesco Materia (EC-COMP), Loránt Vincze, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex 
Agius Saliba, Tatjana Ždanoka en Konstantinos Arvanitis.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om een 
update verzoeken over het resultaat van een nieuwe aanbestedingsprocedure die op 8 maart 
2019 is opgestart en is uitgesteld vanwege de verkiezingen, en het verzoekschrift ter informatie 
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doorsturen naar de commissie EMPL.

Milieu

5. Verzoekschrift nr. 0620/2018, ingediend door T.K.(Griekse nationaliteit), gesteund 
door 43 medeondertekenaars, betreffende de bescherming van het milieu in het 
mijnbouwgebied van Chalkidiki in Griekenland

Verzoekschrift nr. 0917/2013, ingediend door Sotirios Adamopoulos (Griekse 
nationaliteit), over de goudmijnen in Skouries (Chalkidiki) en de daaruit voortvloeiende 
milieuvervuiling

Verzoekschrift nr. 0001/2016, ingediend door Ismael Antonio López Pérez (Spaanse 
nationaliteit), over de ontbossing ten gevolge van de Skouriesmijn in Chalkidiki, 
Griekenland

Sprekers: Kyriakos Panagiotopoulos (namens de indiener van 0620/2018), Sotirios 
Adamopoulos (indiener), Yannis Couniniotis (EC-ENV), Margrete Auken, Loránt Vincze, 
Konstantinos Arvanitis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba en Tatjana Ždanoka.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie verzoeken 
de nieuwe en oude aantijgingen van de indieners te onderzoeken, en met name verslag te doen 
van de overeenstemming van het project met Richtlijn 2001/42/EG (uit hoofde waarvan een 
strategische milieueffectbeoordeling moet worden opgesteld) en het Verdrag van Aarhus.

De vergadering wordt om 16.02 uur voortgezet onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

Energie

6. Verzoekschrift nr. 0668/2018, ingediend door P.T. (Bulgaarse nationaliteit), over 
de vermeende schending van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en Richtlijn 2009/28/EG 
door Bulgarije

Sprekers: Pierre Loaec (EC-ENER), Emil Radev, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka en Alex 
Agius Saliba.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en het verzoekschrift voor 
een advies doorsturen naar de commissie ITRE.

7. Verzoekschrift nr. 0838/2018, ingediend door Klaus Samer (Duitse nationaliteit), 
over het uitrusten van elektrische voertuigen met apparatuur waarmee zij stroom van het 
net kunnen opslaan
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Sprekers: Klaus Samer (indiener), Sabine Crome (EC-ENER), Kai Tullius (EC-MOVE), 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba en Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om een 
schriftelijke update verzoeken, met name inzake de evaluatie van Richtlijn 2014/94/EU, en het 
verzoekschrift ter informatie naar de commissie ITRE sturen.

Vervoer – Belastingen

8. Verzoekschrift nr. 0854/2018, ingediend door M.K. (Duitse nationaliteit), namens 
de “Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V.”, betreffende een wijziging van de wet op de 
omzetbelasting voor de verschillende vervoerswijzen in het toeristisch verkeer 

Sprekers: Arne Kubitza (EC-TAXUD), Loránt Vincze en Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en de Commissie om een 
update verzoeken, in het bijzonder over de lopende onderhandelingen in verband met de 
voorgestelde btw-wetgeving.

9. Verzoekschrift nr. 0274/2019, ingediend door T. H. (Finse nationaliteit), over de 
belasting op het opladen van elektrische auto’s in Finland

Sprekers: Ivar Tuominen (EC-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (EC-TAXUD), Peter Jahr en 
Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en wachten op de herziening 
van de energiebelastingrichtlijn en de goedkeuring van de Green Deal.

10. Uitgesteld

Europese Rekenkamer

11. Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer nr. 14/2019: “Geef uw mening!”: 
door de openbare raadplegingen van de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten 
tekort qua activiteiten om burgers te bereiken
– presentatie door Annemie Turtelboom, rapporteur

Sprekers: Annemie Turtelboom (ERK), Antonina Cipollone (EC-SG), Margrete Auken, Peter 
Jahr en Dolors Montserrat.

Milieu – Luchtkwaliteit

12. Verzoekschrift nr. 0096/2019, ingediend door Arnau Domènech Romero (Spaanse 
nationaliteit), over de invoering van een standaard luchtvervuilingsbadge op EU-niveau 
en de indeling van voertuigen voor verkeersbeperkingen 
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Sprekers: Mans Lindberg (EC-MOVE), Peter Jahr en Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om actuele 
informatie verzoeken en het verzoekschrift ter informatie naar de commissie TRAN sturen.

13. Verzoekschrift nr. 0837/2018, ingediend door Markus Baumgarth (Duitse 
nationaliteit), over luchtvervuiling door luchtvaartuigen

Sprekers: Philippe Lenne (EC-MOVE) en Peter Jahr. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en de Commissie om actuele 
informatie verzoeken.

14. Verzoekschrift nr. 0080/2019, ingediend door I.T.G. (Spaanse nationaliteit), 
namens “Plataforma frenem la contaminació”, over luchtkwaliteit in het Grau-gebied in 
Castellón, Valencia

Sprekers: I.T.G. (indiener), Lucia Bernal Saukkonen (EC-ENV), Margrete Auken, Peter Jahr 
en Idoia Villanueva Ruiz. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om actuele 
informatie verzoeken en brieven sturen naar de bevoegde Spaanse autoriteiten (met name het 
Spaans Ministerie van Ecologische Transitie en de Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat Valenciana) en de 
plaatselijke autoriteiten) met een verzoek om verduidelijking. 

15. Verzoekschrift nr. 0943/2018, ingediend door M.J. (Duitse nationaliteit), over de 
interpretatie en toepassing van maatregelen ter bestrijding van luchtverontreiniging in 
Duitsland en andere EU-lidstaten

Sprekers: Michael Klinkenberg (EC-ENV), Peter Jahr, Margrete Auken en Alex Agius Saliba. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en de Commissie om actuele 
informatie verzoeken.

De vergadering wordt om 18.00 uur geschorst.

***
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Dinsdag, 21 januari 2020

De vergadering wordt op dinsdag 21 januari 2020 om 9.05 uur hervat onder voorzitterschap 
van Dolors Montserrat (voorzitter).

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

De vergadering wordt om 10.26 uur geschorst.

***

De vergadering wordt om 10.35 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors 
Montserrat (voorzitter).

*** Stemming *** (elektronische stemming)

17. Advies inzake 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))
Rapporteur: MONTSERRAT (PPE)
– aanneming van een ontwerpadvies in briefvorm

Het advies wordt goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding.

*** Einde stemming ***

Informatiemaatschappij

18. Verzoekschrift nr. 0038/2019, ingediend door Lehel Bernad (Roemeense 
nationaliteit), over discriminatie door eBay tegen kopers uit Roemenië

Sprekers: Jasmin Battista (EC-CNECT), Peter Jahr, Alex Agius Saliba en Loránt Vincze.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en wachten op het verslag 
van de Commissie in maart 2020.

19. Verzoekschrift nr. 1167/2018, ingediend door Demitrios Paicopolos (Griekse 
nationaliteit), over het op de markt brengen van Huaweiproducten in Griekenland en de 
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EU en over de controle van telecommunicatieapparatuur in de EU met het oog op de 
veiligheid en de uitbanning van spionagenetwerken

Sprekers: Domenico Ferrara (EC-CNECT), Alex Agius Saliba en Loránt Vincze. 

Besluit: behandeling afsluiten.

Gezondheid

20. Verzoekschrift nr. 1151/2018, ingediend door Holger Wagner (Duitse 
nationaliteit), over een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar gedocumenteerde 
gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en een verzoek om de uitrol van 5G 
uit te stellen

Sprekers: Franz Karcher (EC-SANTE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Klaus Buchner en 
Dolors Montserrat.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om actuele 
informatie verzoeken, met name over effectbeoordelingen en programma’s van de Commissie, 
en het verzoekschrift voor advies naar de commissie ENVI sturen.

21. Verzoekschrift nr. 0477/2019, ingediend door Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo 
(Spaanse nationaliteit), namens de nationale vereniging “Proyecto Némesis”, over het 
reguleren van cannabisgebruik

Sprekers: Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (indiener), Edith Hofer (EC-HOME), Agnès 
Mathieu-Mendes (EC-SANTE), Alex Agius Saliba en Loránt Vincze. 

Besluit: behandeling afsluiten.

Belastingen – Gender

22. Verzoekschrift nr. 0291/2018, ingediend door A.N.M. (Spaanse nationaliteit), 
gesteund door 3 medeondertekenaars, over prijsdiscriminatie op grond van geslacht

Verzoekschrift nr. 1124/2015, ingediend door D.S. (Britse nationaliteit), over verlaging 
van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op hygiënische producten voor 
vrouwen tot nul procent

Verzoekschrift nr. 0018/2019, ingediend door Eleonora Stancato (Italiaanse nationaliteit), 
over het afschaffen van de 22 % btw op luiers en hygiëneproducten

Verzoekschrift nr. 0435/2019, ingediend door Arianna Campagnuolo (Italiaanse 
nationaliteit), over de belasting op vrouwenproducten

Sprekers: Alvaro Oliveira (EC-JUST), Roberto Michieleto (EC-TAXUD), Patrizia Toia, 
Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka en Ádám Kósa.
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Besluit: de behandeling van de verzoekschriften nog niet afsluiten en de Commissie om een 
actueel antwoord verzoeken.

Advies

23. Advies inzake de controle op de toepassing van het EU-recht 2017 en 2018 
(2019/2132(INI))
Rapporteur: RUIZ DEVESA (S&D)

– behandeling ontwerpadvies 

Sprekers: Alex Agius Saliba (namens Domènec Ruiz Devesa), Ádám Kósa, Jordi Cañas, Angel 
Dzhambazki en René Slootjes (EC-SG).

De vergadering wordt om 12.04 uur geschorst.

***

De vergadering wordt om 14.41 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

24. 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 informeert de coördinatoren over de geblokkeerde situatie met betrekking 
tot het mogelijke voorzitterschap van het VN-kader voor het Gehandicaptenverdrag 
door het Parlement. Ze zal hen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
De voorzitter informeert de coördinatoren over de validering door de Commissie van 
het burgerinitiatief “Minority SafePack – één miljoen handtekeningen voor 
verscheidenheid in Europa”. De hoorzitting moet uiterlijk op 10 april 2020 worden 
gehouden.

3. Goedkeuring van de ontwerpagenda van de PETI-vergadering van 19-20 februari 
2020
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De ontwerpagenda wordt aangenomen.

4. Verzoeken van de fracties

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

Verzoekschrift nr. 0865/2018 over echte de-institutionalisering en zelfstandig leven 
voor mensen met een handicap in Bulgarije en verzoekschrift nr. 0143/2019 over 
stortplaatsen in Real (Valencia) worden opgenomen in de agenda van februari en op 
verzoekschrift nr. 1156/2019 over een enkele zetel voor het EP, dat ook wordt 
opgenomen in de agenda van februari, wordt de spoedprocedure toegepast.

b) Met betrekking tot de verzoeken van de GUE/NGL-Fractie:

Op verzoekschrift nr. 1140/2019 over het project voor een lithiummijn (Cáceres, 
Spanje) en verzoekschrift nr. 1059/2019, ingediend door J.L.A.C., over de vervuiling 
van het water van de Mar Menor in Murcia, wordt de spoedprocedure toegepast. Dat 
laatste verzoekschrift wordt ook opgenomen in de agenda van februari.

c) Met betrekking tot het verzoek van mevrouw Evi (NI):

Verzoekschrift nr. 0811/2017, ingediend door Giovanni Cortese (Italiaanse 
nationaliteit), over het project voor de aanleg van twee retentiebekkens in de rivier de 
Seveso wordt opgenomen in de agenda van februari.

5. Verslagen en adviezen

a) Het jaarverslag 2019 van PETI wordt toegewezen aan de ECR-Fractie.

b) De coördinatoren besluiten om toestemming te vragen om een verslag op te stellen 
over de bescherming van EU-burgers uit hoofde van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap, waarbij rekening wordt gehouden met de getuigenissen 
uit verschillende verzoekschriften (uitvoeringsverslag). Het verslag wordt toegewezen 
aan de S&D-Fractie.

c) De coördinatoren besluiten dat de commissie PETI een advies zal opstellen over het 
verslag van de commissie AFET over Turkije – jaarlijks voortgangsverslag 2019. 

d) De coördinatoren besluiten dat de commissie PETI een advies zal opstellen over het 
verslag van de commissies AFET en INTA over het onderhandelingsmandaat over de 
toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk. Het advies wordt toegewezen 
aan de PPE-Fractie.

6. Informatiebezoeken
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De coördinatoren besluiten dat de commissie PETI in de tweede helft van 2020 de 
volgende twee informatiebezoeken zal afleggen: – een informatiebezoek aan het Duitse 
bureau voor jeugdzorg (Jugendamt); – een informatiebezoek aan de regio Baskenland 
in Spanje.

De coördinatoren besluiten bovendien dat de commissie PETI om toestemming moet 
vragen voor een informatiebezoek in de Verenigde Staten, dat mogelijk in juli zal 
plaatsvinden, om leden van het Amerikaans Congres te ontmoeten en de gevolgen van 
de wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (Foreign Account Tax 
Compliance Act – FATCA) te bespreken. 

De coördinatoren nemen kennis van de namen van de leden die deel zullen nemen aan 
het informatiebezoek aan Bulgarije.

7. Gezamenlijke hoorzitting PETI/TRAN

De coördinatoren keuren het ontwerpprogramma goed van de gezamenlijke hoorzitting 
van de commissies PETI en TRAN met als thema “Hoe kunnen de consumentenrechten 
in de luchtvaartsector worden verbeterd?”, die tijdens de vergadering van de commissie 
PETI op 29 april 2020 plaatsvindt. 

De coördinatoren zullen uiterlijk op 31 januari 2020 de deskundigen voorstellen per e-
mail aan het secretariaat van de commissie PETI.

8. Hoorzittingen en deskundigheid van de beleidsondersteunende afdeling

De coördinatoren besluiten de discussie over de hoorzittingen waar de fracties om 
hebben verzocht, uit te stellen tot de volgende coördinatorenvergadering in februari, 
zodat alle fracties aanbevelingen kunnen doen. 

De coördinatoren spreken af om een besluit over het verzoek van de S&D-Fractie om 
in de tweede helft van 2020 een workshop te houden over LGBTI-rechten in Europa uit 
te stellen tot de volgende coördinatorenvergadering in februari.

De coördinatoren komen overeen te verzoeken om een voorbereidende studie van de 
beleidsondersteunende afdeling voor de hoorzitting van het succesvolle Europees 
burgerinitiatief “End the Cage Age” (“Stop de Kooien”).

9. Begroting 2020

De coördinatoren nemen kennis van de brief van de voorzitter van de commissie BUDG 
d.d. 17 december 2019 en besluiten dat de commissie PETI geen advies zal opstellen 
over de jaarlijkse begroting van 2021.

10. Werkprogramma van de Europese Rekenkamer
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De coördinatoren komen overeen om het voorstel van de Renew-Fractie over de 
“Beoordeling van het gebruik van EU-fondsen en -programma’s om armoede in de EU 
te bestrijden” en het voorstel van de GUE/NGL-Fractie over “Dierenwelzijn tijdens 
vervoer – Eerbiedigt de EU het dierenwelzijn tijdens vervoer?” als input voor het 
werkprogramma van de Europese Rekenkamer voor 2021 in te dienen.

11. Aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit

De aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit, worden aangenomen in de vorm die de 
voorzitter heeft voorgesteld voor de verzoekschriften nrs. 0631/2019, 0633/2019, 
0738/2019 en 0780/2019. Voor de verzoekschriften nrs. 0768/2019, 0778/2019, 
0779/2019 en 0790/2019 worden ze aangenomen in de vorm die de Verts/ALE-Fractie 
heeft voorgesteld. Verzoekschrift nr. 0782/2019 wordt aangenomen in de vorm die de 
Renew-Fractie heeft voorgesteld.

12. Punten op de B-lijst

De coördinatoren komen overeen dat de behandeling van de volgende verzoekschriften 
nog niet wordt afgesloten en tijdens een volgende vergadering aan bod komt: 
0389/2018, 0867/2018, 0830/2018, 1146/2018, 0065/2019, 0216/2019 en 0310/2019. 
Tot slot komen de coördinatoren overeen de behandeling van verzoekschrift 
nr. 0104/2019 af te sluiten nadat het verzoekschrift en het antwoord van de Commissie 
ter informatie naar de commissie ENVI is gestuurd.

13. Punten ter informatie

De coördinatoren nemen kennis van de gewijzigde kalender van de commissie PETI, de 
registratie van het Europees burgerinitiatief “Stop het ontvinnen van haaien – Stop de 
handel”, het ontwerpprogramma van de workshop over de bescherming van de rechten 
van personen met een handicap, twee lijst 3-verzoekschriften en een reeks ontvangen 
brieven.

De coördinatoren nemen kennis van de volgende punten ter informatie:

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

Lijst 3 met betrekking tot de verzoekschriften nr. 1107/2019 tot en met nr. 1184/2019

1 Onderwerpen die niet binnen het kader van de werkzaamheden van de Unie lijken te 
vallen
1130/2019, 1131/2019, 1149/2019, 1159/2019, 1167/2019, 1168/2019, 1171/2019, 
1173/2019, 1175/2019, 1177/2019, 1181/2019, 1183/2019,1184/2019

2. Een gebrek aan inhoud waardoor niet kan worden vastgesteld of het onderwerp binnen 
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de werkzaamheden van de Europese Unie valt
1119/2019

3. Een onsamenhangend betoog zonder duidelijk verband met de werkzaamheden van de 
Unie
1139-19

De verzoekschriften nrs. 1109/2019, 1116/2019 en 1147/2019 worden geschrapt van 
lijst 3.

b) Lijst van geregistreerde verzoekschriften die volgens DG Presidium mogelijk niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 227 VWEU (op 15 januari 2020 
aan alle leden rondgedeeld).

Lijst 3 met betrekking tot de verzoekschriften nr. 1185/2019 tot en met nr. 1265/2019

1 Onderwerpen die niet binnen het kader van de werkzaamheden van de Unie lijken te 
vallen
1192/2019, 1196/2019, 1198/2019, 1207/2019, 1209/2019, 1210/2019, 1218/2019, 
1221/2019, 1226/2019, 1227/2019, 1242/2019, 1255/2019, 1256/2019, 1258/2019, 
1265/2019.

2. Een gebrek aan inhoud waardoor niet kan worden vastgesteld of het onderwerp binnen 
de werkzaamheden van de Europese Unie valt
1193/2019, 1225/2019

3. Een onsamenhangend betoog zonder duidelijk verband met de werkzaamheden van de 
Unie
1206/2019, 1208/2019, 1212/2019, 1213/2019, 1215/2019, 1216/2019, 1240/2019

Verzoekschriften nrs. 1232/2019 en 1205/2019 worden geschrapt van lijst 3.

c) Ontvangen brieven:

– ontvangstbevestiging van de commissie AGRI van verzoekschrift nr. 0344/2019
– advies van de commissie AGRI over verzoekschrift nr. 0315/2019 

(voedselinformatie voor consumenten)
– advies van de commissie AGRI over verzoekschrift nr. 1124/2018 (welzijn van 

honingbijen)
– advies van de commissie ENVI over verzoekschriften nrs. 1078/2018, 1091/2018 en 

1105/2018 (biogasinstallatie in Bulgarije)
– ontvangstbevestiging van de commissie INTI van verzoekschrift nr. 0280/2019 

(sinaasappeltelers in Valencia)
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– antwoord van de permanente vertegenwoordiging van het VK over verzoekschrift 
nr. 0830/2019 (stopzetting door het VK van het bijwonen van vergaderingen)

– antwoord van de heer Verhofstadt over verzoekschriften nrs. 0305/2019, 0311/2019 
en 0327/2019 (brexit)

– antwoord van de permanente vertegenwoordiging van België over verzoekschrift 
nr. 1116/2018 (Ryanair)

– antwoord van het Oostenrijks Ministerie van Vervoer over verzoekschrift 
nr. 1116/2018 (Ryanair)

– antwoord van de Spaanse autoriteiten over verzoekschrift nr. 0915/2015 (Spaans)
– antwoord van de Spaanse autoriteiten over verzoekschrift nr. 0915/2015 (Engelse 

vertaling)
– antwoord van de Spaanse autoriteiten over verzoekschriften nrs. 0393/2013, 

0566/2013, 0478/2013 en 0738/2015
– antwoord van de Spaanse autoriteiten over verzoekschriften nrs. 0393/2013, 

0566/2013, 0478/2013 en 0738/2015 (Engelse versie)
– nota over verzoekschrift nr. 1694/2014 (“Aigua és vida”, Spaanse versie) en arresten 

van het Spaans Hooggerechtshof ter zake
– nota over verzoekschrift nr. 1694/2014 (“Aigua és vida”, Engelse versie) en arresten 

van het Spaans Hooggerechtshof ter zake
– brief van het Finse voorzitterschap over FATCA
– brief van het Finse voorzitterschap aan het Ministerie van Financiën van de VS over 

FATCA
– antwoord van de Slowaakse autoriteiten over verzoekschrift nr. 1116/2018 (Ryanair)
– antwoord van de Slowaakse autoriteiten over verzoekschrift nr. 1116/2018 (Ryanair)
– antwoord van de commissie IMCO over verzoekschrift nr. 0373/2019 (“gacha”-

spellen)
– antwoord van de Spaanse minister van Volksgezondheid over verzoekschriften 

nrs. 0371/2019 en 2582/2013
– brief van het Spaanse Ministerie van Justitie over verzoekschrift nr. 1233/2015
– nota van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid e.a. over het doorsturen van 

verzoekschrift nr. 0271/2019 naar het Ministerie van Arbeid

Dierenwelzijn

25. Verzoekschrift nr. 1114/2018, ingediend door M.S. (Finse nationaliteit), over de 
vermeende wrede behandeling van honden op Cyprus

Sprekers: Kirsten Vornhagen (EC-SANTE) en Tatjana Ždanoka.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om een 
schriftelijke update verzoeken en een brief naar de Raad van Europa sturen.

26. Verzoekschrift nr. 1868/2014, ingediend door Wolfgang Arnold (Duitse 
nationaliteit), over het stoppen van het doden van zwerfhonden in Roemenië 

Verzoekschrift nr. 1484/2016, ingediend door Mircea Serbanoiu (Roemeense 
nationaliteit), over de mishandeling van zwerfdieren in Roemenië
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Sprekers: Maria Vasii (namens de indiener van 1484/2016), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), 
Ramona Strugariu, Emil Radev, Tatjana Ždanoka en Martin Buschmann. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om een 
schriftelijke update verzoeken en een brief naar de Raad van Europa sturen.

27. Verzoekschrift nr. 0475/2016, ingediend door Gabriela Papadopova (Bulgaarse 
nationaliteit), namens diverse dierenbeschermingsorganisaties, gesteund door 
464 medeondertekenaars, over verwaarlozing van straathonden in Bulgarije

Sprekers: Marta Georgieva (indiener), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), Alex Agius Saliba, 
Tatjana Ždanoka, Emil Radev, Ivo Hristov en Andrey Slabakov.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om een 
schriftelijke update verzoeken en een brief naar de Raad van Europa sturen.

28. Verzoekschrift nr. 0082/2018, ingediend door A.D. (Litouwse nationaliteit), over 
de vermeende onverschilligheid van de gemeentelijke instanties van Klaipėda (Litouwen) 
ten aanzien van de wrede behandeling van dieren

Sprekers: Asta Strazdienė (indiener), Jūratė Kajokaitė (indiener) en Kirsten Vornhagen (EC-
SANTE).

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en een brief naar de Raad 
van Europa sturen.

De vergadering wordt om 15.59 uur voortgezet onder voorzitterschap van Tatjana Ždanoka 
(ondervoorzitter).

29. Verzoekschrift nr. 0823/2013, ingediend door Thorsten Schägger (Duitse 
nationaliteit), over de wettelijke bepaling op grond waarvan honden in Denemarken 
mogen worden vernietigd

Sprekers: Kirsten Vornhagen (EC-SANTE) en Martin Buschmann.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om een 
schriftelijk antwoord verzoeken en een brief naar de Raad van Europa sturen.

30. Verzoekschrift nr. 0443/2018, ingediend door Marco Giovannelli (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 80 000 medeondertekenaars, namens “Future 4 Wildlife”, 
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over de aanneming van bijzondere wetgeving inzake de bescherming en het beheer van 
gezelschaps-, huis- en zwerfdieren binnen de EU

Verzoekschrift nr. 0167/2017, ingediend door Katherine Giorgalli (Cypriotische 
nationaliteit), over de onmiddellijke instelling van een EU-autoriteit die verantwoordelijk 
is voor dierenwelzijn

Sprekers: Katherine Giorgalli (indiener van 0167/2017), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), 
Alex Agius Saliba en Eleonora Evi. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en de Commissie verzoeken 
de situatie opnieuw te beoordelen.

31. Verzoekschrift nr. 0061/2019, ingediend door Isabella Cavalletti (Italiaanse 
nationaliteit), over een verbod op de vangst van haaien en de verkoop van producten van 
haaien 

Sprekers: Katarzyna Janiak (EC-MARE), Martin Buschmann en Eleonora Evi. 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en de Commissie verzoeken 
om verdere actie te ondernemen.

De vergadering wordt om 16.36 uur voortgezet onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

Milieu

32. Verzoekschrift nr. 0354/2019, ingediend door Joan Simonet Pons (Spaanse 
nationaliteit), namens de “Baleaarse vereniging van jonge landbouwers”, over de 
uitbreiding van de speciale beschermingszones (SBZ’s) voor vogels op de Balearen, 
Spanje

Sprekers: Joan Simonet Pons (indiener), Luisa Samarelli (EC-ENV), Rosa Estaràs Ferragut, 
Andrey Slabakov en Alex Agius Saliba.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om actuele 
informatie verzoeken en de regering van de Balearen verzoeken alle relevante informatie op te 
sturen.

Economische en monetaire zaken

33. Verzoekschrift nr. 0231/2019, ingediend door Rafael Sánchez Boyero (Spaanse 
nationaliteit), namens ANVIFA, over schadevergoeding en schadeloosstelling voor de 
slachtoffers van de oplichting door Forum Filatelico en Afinsa
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Sprekers: Rafael Sánchez Boyero (indiener), Fina Arce (indiener), Jean-Christophe Nicaise 
Chateau (EC-FISMA), Rosa Estaràs Ferragut, Martin Buschmann, Jordi Cañas, Andrey 
Slabakov, Alex Agius Saliba en Anna-Michelle Asimakopoulou.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en een brief sturen naar de 
Spaanse autoriteiten met vraag welke schadevergoeding de slachtoffers zullen krijgen.

Europese instellingen

34. Verzoekschrift nr. 0939/2018, ingediend door Andrzej Halicki (Poolse 
nationaliteit), over de Europese code van goed administratief gedrag

Sprekers: Dorthe Christensen (EC-SG), Loránt Vincze, Margrete Auken en Alex Agius Saliba.

Besluit: behandeling afsluiten. De Europese Ombudsman en commissaris Maroš Šefčovič 
worden uitgenodigd om deze kwestie te bespreken.

De vergadering wordt om 17.39 uur voortgezet onder voorzitterschap van Tatjana Ždanoka 
(ondervoorzitter).

35. Verzoekschrift nr. 0186/2018, ingediend door Pier Paolo Volpe (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door drie medeondertekenaars, over de discretionaire 
bevoegdheden van de Commissie van toezicht met betrekking tot de toepassing van het 
EU-recht door de lidstaten (artikelen 17 en 258 VWEU)

Sprekers: Pier Paolo Volpe (indiener), Vincenzo De Michele (advocaat van de indiener), 
William Sleath (EC-SG), Margrete Auken, Alex Agius Saliba, Loránt Vincze, Eleonora Evi en 
Tatjana Ždanoka.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en het verzoekschrift naar 
de commissie AFCO sturen voor een advies in verband met de resolutie over de toekomst van 
Europa.

36. Rondvraag

Geen opmerkingen.

37. Datum en plaats volgende vergadering

 19.2.2020, 9.00 – 12.30 uur en 14.30 – 18.30 uur
 20.2.2020, 9.00 – 12.30 uur
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De vergadering wordt om 18.10 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:

1136/2018, 0035/2019, 0149/2019, 0236/2019, 0240/2019, 0265/2019, 0302/2019, 0378/2019

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt nog niet afgesloten:

0707/2018, 0006/2019, 0049/2019, 0078/2019 en 0287/2019 

o O o

Bijlagen:

Lijst met verzoekschriften die sedert de laatste vergadering van de Commissie verzoekschriften 
op 2-3 december 2019 ontvankelijk zijn verklaard.
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38. Uitslag van de hoofdelijke stemmingen

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

23 +
ECR Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Kosma Złotowski

GUE/NGL Martin Buschmann, Sira Rego

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa,Dolors 
Montserrat, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Demetris Papadakis, Alfred Sant

VERTS/ALE Diana Riba i Giner, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

0 -

1 0
NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Alexander Bernhuber (1), Agnès Evren,(2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1,2), Emil Radev 
(1,2), Loránt Vincze (1,2), Alex Agius Saliba (1,2), Jude Kirton-Darling (2), Alfred Sant (2), Ulrike Müller (2), Margrete Auken (1,2), 
Nico Semsrott (2), Kosma Złotowski (2), Martin Buschmann (2), Sira Rego (2), Eleonora Evi (2), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2) 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Isabel Benjumea Benjumea (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Demetris Papadakis (2), Jordi Cañas (2), Diana Riba i Giner (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)

200 (2)

Manolis Kefalogiannis (2), Adriana Maldonado López (2), Ramona Strugariu (2)

206 (3)

Mazaly Aguilar (2), Konstantinos Arvanitis (1), Idoia Villanueva Ruiz (1), Klaus Buchner (2), Patrizia Toia (2), Ivo Hristov (2), Rosa 
Estaràs Ferragut (2), Asim Ademov (2)

53 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 20.01.2020
(2) 21.01.2020

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Kyriakos Panagiotopoulos (representing the petitioner), Sotirios Adamopoulos (petitioner), Klaus Samer (petitioner), I.T.G. 
(petitioner), Eve Ferés, Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (petitioner), Maria Vasii (representing the petitioner), Marta Georgieva 
(petitioner), Asta Strazdienė (petitioner), Jūratė Kajokaitė (petitioner), Katherine Giorgalli (petitioner), Joan Simonet Pons (petitioner), 
Rafael Sánchez Boyero (petitioner), Fina Arce (petitioner), Pier Paolo Volpe (petitioner), Vincenzo De Michele (lawyer of the 
petitioner), Kostas Eftyhiou, Slavi Anastasov, Rosa Ana Perez Martínez, Oihane Prieto, Sergio Almodovar 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Philipp-Maximilian Chaimowicz (EC-SG), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Francesco Materia (EC-
COMP), Yannis Couniniotis (EC-ENV), Pierre Loaec (EC-ENER), Sabine Crome (EC-ENER), Kai Tullius (EC-MOVE), Arne Kubitza 
(EC-TAXUD), Ivar Tuominen (EC-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (EC-TAXUD, Antonina Cipollone (EC-SG), Mans Lindberg (EC-
MOVE), Philippe Lenne (EC-MOVE), Lucia Bernal Saukkonen (EC-ENV), Michael Klinkenberg (EC-ENV), Jasmin Battista (EC-
CNECT), Domenico Ferrara (EC-CNECT), Franz Karcher (EC-SANTE, Edith Hofer (EC-HOME), Agnès Mathieu-Mendes (EC-
SANTE), Alvaro Oliveira (EC-JUST), Roberto Michieleto (EC-TAXUD), René Slootjes (EC-SG), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), 
Katarzyna Janiak (EC-MARE), Luisa Samarelli (EC-ENV), Jean-Christophe Nicaise Chateau (EC-FISMA), Martijn Rookhuizen (EC-
FISMA), Dorthe Christensen (EC-SG), William Sleath (EC-SG), Edoardo Turano (EC-CLIMA), Edit Szepessy (EC-SANTE), Lucia 
Iglesias Blanco (EC-ENV)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EU Ombudsman

Generalitat 
Valenciana (ES)

GR Representation

Frederik Hafen, Silvia Bartolucci

Gustavo Martinié

Georgia Tzima

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Annemie Turtelboom (ECA) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
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políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Mateja Miksa, Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, Ida Haubart Lund-Larsen

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Antonia Dimitrova

Carlo Diana
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Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
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