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Commissie verzoekschriften
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NOTULEN
Vergadering van 22 september 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur

BRUSSEL

deelname op afstand (via zaal JAN 4Q1)

De vergadering wordt op dinsdag 22 september 2020 om 13.51 uur geopend onder 
voorzitterschap van Dolors Montserrat (voorzitter).

om 13.45 uur

1. Aanneming ontwerpagenda (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

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

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 14 juli 2020
De notulen worden goedgekeurd.

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ bijlagen

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

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

Werkgelegenheid

4. Verzoekschrift nr. 0352/2019, ingediend door D.V. (Roemeense nationaliteit), over 
vermeende schending van arbeidsrechten in IJsland
alsmede
Verzoekschrift nr. 0423/2019, ingediend door V.M.P. (Roemeense nationaliteit), 
gesteund door 3 medeondertekenaars, over vermeende schending van EU-
werknemersrechten in IJsland
(in aanwezigheid van de indieners bij verbinding op afstand)

Sprekers: Francisco Pérez Flores (EC-EMPL), Dorin Vizireanu (indiener), Valeriu Marius 
Peptenatu (indiener), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, Ramona Strugariu, Kosma 
Złotowski, Loránt Vincze.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten; een brief naar de IJslandse autoriteiten sturen, daarin 
de in de verzoekschriften aangehaalde kwesties aan de orde stellen en navragen in hoeverre 
er stappen zijn ondernomen om de rechten van werknemers te beschermen; bij de EC 
informeren naar de stand van zaken; de verzoekschriften aan de Commissie EMPL toesturen 
voor advies.

5. Verzoekschrift nr. 0689/1998, ingediend door David Petrie (Britse nationaliteit), 
namens de “Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia”, over de situatie van 
leraren vreemde talen in Italië
(in aanwezigheid van de indiener bij verbinding op afstand)

Sprekers: David Petrie (indiener), Alessia Valentino (EC-JUST), Francisco Pérez Flores 
(EC-EMPL), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Ulrike Müller, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten; de EC verzoeken haar onderzoek voort te zetten en 
met een bijgewerkt advies te komen; aan de Commissie JURI toesturen voor advies; de 
Italiaanse autoriteiten middels een brief om opheldering verzoeken.

Grondrechten

6. Verzoekschrift nr. 0790/2019, ingediend door V.B. (Ierse nationaliteit), over de 
noodzaak om het Europees Handvest van de grondrechten en het EU-recht te laten 
meewegen in nationale gerechtelijke procedures
(in aanwezigheid van de indiener bij verbinding op afstand) 



PV\1213928NL.docx 3/12 PE657.468v01-00

NL

Sprekers: V. B. (indiener), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Kosma Złotowski, 
Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (EC-JUST), Yana Toom.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift afsluiten.

De vergadering wordt om 15.42 uur geschorst.

* * *

van 15.45 tot 16.45 uur

Pauze

* * *

De vergadering wordt om 16.48 uur hervat onder voorzitterschap van Dolors Montserrat 
(voorzitter).

om 16.45 uur

Covid-19

7. Verzoekschrift nr. 0920/2020, ingediend door Dobrin Totev (Bulgaarse nationaliteit), 
over door de EU gesubsidieerde COVID-19-tests voor personen die naar de EU-
lidstaten komen voor recreatieve en toeristische doeleinden

Sprekers: Milosz Momo (EC-GROW), Yoline Kuipers (EC-SANTE), Peter Jahr, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten; de EC om een schriftelijke update verzoeken en het 
verzoekschrift voor advies toesturen aan de Commissie LIBE en de Commissie TRAN; de 
in dit verzoekschrift aangehaalde kwesties noemen in de korte resolutie over het 
Schengensysteem en de maatregelen die zijn genomen tijdens de COVID-19-crisis 
(2020/2801(RSP).

Gezondheid

8. Verzoekschrift nr. 0548/2019, ingediend door Nicolas Laarman (Franse nationaliteit), 
namens Pollinis Frankrijk, over de gevolgen van het gebruik van SDHI-fungiciden voor 
de menselijke gezondheid en ecosystemen
(in aanwezigheid van de indiener bij verbinding op afstand)
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Sprekers: Pierre Rustin (indiener), Klaus Berend (EC-SANTE), Barbara Berardi (indiener), 
Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, Thomas Waitz, Kosma 
Złotowski, Peter Jahr.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten; de EC verzoeken om een gedetailleerd tijdschema 
voor specifieke, te verwachten maatregelen ten aanzien van de in het verzoekschriften 
genoemde stoffen, op de diverse gebieden waarop deze effect zullen hebben; de EC 
verzoeken om schriftelijke feedback naar aanleiding van de vergadering van het permanent 
comité en [de EC vragen] om het verzoekschrift door te sturen naar de EFSA, dit met het 
oog op de lopende herziening van de richtsnoeren over de beoordeling van de risico’s van 
gewasbeschermingsmiddelen voor bijen.

Vervoer

9. Verzoekschrift nr. 0671/2018, ingediend door J.F.G. (Spaanse nationaliteit), over de 
uitvoering van ontmoedigende maatregelen tegen het rijden onder invloed van alcohol 
en drugs
(in aanwezigheid van de indiener bij verbinding op afstand)

Sprekers: J. F. G. (indiener), Casto Lopez Benitez (EC-MOVE), Rosa Estaràs Ferragut, Alex 
Agius Saliba, Peter Jahr, Kosma Złotowski.

Besluit: behandeling nog niet afsluiten; een herinnering sturen naar de permanente 
vertegenwoordigingen, die nog geen gehoor hebben gegeven aan het verzoek om 
inlichtingen van de Commissie PETI; het onderzoek van de EC over dit onderwerp 
afwachten en het vervolgens ter informatie doorsturen naar de Commissie TRAN.

10. Rondvraag

Uitkomsten van de vergadering van de fractiecoördinatoren van 10 september 2020

1. Aanneming van de agenda

Renew vraagt of punt 5 van de agenda kan worden uitgesteld tot de volgende vergadering 
van de coördinatoren. Er zijn geen bezwaren. De gewijzigde agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

De coördinatoren nemen kennis van de aanbeveling van de Conferentie van 
commissievoorzitters inzake het geschil tussen AFCO en PETI over het AFCO-
initiatiefverslag over “Burgerdialogen en deelname van burgers aan de EU-besluitvorming”. 
De rapporteur voor het PETI-advies zal worden aangewezen door Renew.

3. Aanneming van de ontwerpagenda van de vergadering van de Commissie 
verzoekschriften van 22 september 2020 (13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur)
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De voorzitter deelt mee dat de volgende commissievergadering in twee delen zal worden 
gehouden, omdat de tolkencabines na de eerste twee uur van de vergadering moeten worden 
schoongemaakt. 
De voorzitter deelt mee dat tijdens de vergadering van 22 september zes verzoekschriften 
zullen worden besproken en tijdens de vergadering van oktober weer zes.
Het verzoek van de voorzitter om de spoedprocedure toe te passen voor verzoekschrift nr. 
0920/2020 (COVID-19 gerelateerd) is ingewilligd. Dit verzoekschrift zal op de agenda van 
de vergadering van 22 september a.s. worden geplaatst.
De voorzitter vraagt de coördinatoren te bepalen welke verzoekschriften op de agenda van 
de vergadering van september moeten worden geplaatst. Hierbij kan worden gekozen uit de 
verzoekschriften nrs. 0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 1432/2016, 0858/2017, 2184/2014, 
0671/2018 en 0689/1998. De verzoekschriften die na de selectie overblijven, zullen worden 
besproken tijdens de PETI-vergadering van oktober.
De verzoekschriften nrs. 0695/2019 en 0491/2020 zullen worden besproken nadat er een 
antwoord van de EC is ontvangen. 
De coördinatoren komen overeen dat verzoekschrift nr. 0070/2012 op een later tijdstip aan 
de orde kan worden gesteld (november/december). Ook wordt besloten dat verzoekschrift 
nr. 0087/2020 pas weer op de agenda zal worden geplaatst als de antwoorden van de EC en 
de EDEO binnen zijn. Verzoekschrift nr. 0677/2020 zal op de agenda worden geplaatst als 
de Poolse autoriteiten hebben geantwoord op een verzoek om inlichtingen naar aanleiding 
van een verzoekschrift over hetzelfde onderwerp (verzoekschrift nr. 1236/2019), dat in juli 
2020 is besproken. 

4. Voorstellen voor toekomstige vergaderingen

4.1 De coördinatoren stemmen in met het verzoek van de PPE om verzoekschrift nr. 
1094/2020 tijdens een volgende vergadering te bespreken.
4.2 De coördinatoren stemmen in met de verzoeken van de S&D om de 
verzoekschriften nrs. 0354/2020 en 0448/2020 tijdens een volgende vergadering te 
bespreken.

5. Verslagen en adviezen 

Het agendapunt is uitgesteld op verzoek van Renew.
6. Verzoeken om specifieke maatregelen

6.1 Follow-up van verzoekschrift nr. 0472/2020, ingediend door G. C. (Italiaanse 
nationaliteit), over de onmiddellijke heropening van de afdelingen chirurgie en 
orthopedie in Ostuni
Het verzoek van de heer Furore om de behandeling van dit verzoekschrift te heropenen, het 
verzoekschrift ontvankelijk te verklaren en overeenkomstig de gewone procedure te 
behandelen is verworpen (via een stemming).

6.2 Behandeling van verzoekschrift nr. 1053/2016, ingediend door C.B. (Italiaanse 
nationaliteit), over het project voor de aanleg van een retentiebekken in de rivier de 
Seveso (Milaan/Bresso)

Naar aanleiding van een verzoek van mevrouw Evi komen de coördinatoren overeen dat er 
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een brief van de voorzitter naar de burgemeester van Milaan zal worden gestuurd. 

7. Voorstel van de Europese Commissie voor een hoorzitting over 
burgerschapsrechten

De coördinatoren besluiten zich aan te sluiten bij AFCO, LIBE en JURI om in de eerste helft 
van oktober 2020 samen met de Commissie een hoorzitting te organiseren over 
burgerschapsrechten.
Het secretariaat gaat contact opnemen met de Commissie en de overige commissies. De 
coördinatoren worden in kennis gesteld van de vervolgstappen. 

8. Verzoeken inzake punten op de B‑lijst 

De coördinatoren besluiten de behandeling van verzoekschrift nr. 1055/2018 nog niet af te 
sluiten en de behandeling van verzoekschriften nrs. 1418/2014 en 1197/2019 af te sluiten. 
In afwachting van de reactie van indiener zal de behandeling van verzoekschrift nr. 
0788/2019 de komende twee maanden nog niet worden afgesloten. De behandeling van 
verzoekschrift nr. 0952/2019 wordt afgesloten.

9. Voor het eerst geregistreerde EBI’s en actuele informatie over reeds 
geregistreerde EBI’s

De coördinatoren hebben actuele informatie ontvangen over drie geregistreerde EBI’s 
(“Recht op behandeling”, “Minority SafePack” en “Stop de kooien”).

10. Vergadering van de stuurgroep van het verzoekschriftenportaal 

De coördinatoren zullen naar behoren in kennis worden gesteld van de uitkomsten van de 
vergadering van de stuurgroep van het verzoekschriftenportaal, die gepland staat voor de 
eerste week van oktober 2020.

11. Ingetrokken verzoekschriften

De coördinatoren nemen kennis van de ingetrokken verzoekschriften. 

12. Brieven 

De coördinatoren nemen kennis van de ontvangen brieven. 

13. Rondvraag
Geen opmerkingen.

11. Datum en plaats volgende vergadering
  28 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur, 11.30 - 12.30 uur en 16.45 - 18.45 uur
  29 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur
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De vergadering wordt om 18.22 uur gesloten.

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

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 0162/2018, 0042/2019, 0079/2019, 
0264/2019, 0301/2019, 0359/2019, 0411/2019, 0579/2019, 0589/2019, 0754/2019, 
0757/2019, 0791/2019, 0793/2019, 0897/2019, 1112/2019, 1122/2019, 1144/2019, 
1202/2019, 1222/2019, 1229/2019, 1231/2019, 1261/2019, 1275/2019, 0145/2020, 
0302/2020, 0348/2020, 0368/2020, 0461/2020, 

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt nog niet afgesloten: 0648/2019, 
0795/2019, 1125/2019, 1179/2019, 0058/2020, 0086/2020, 0095/2020, 0355/2020, 
0433/2020, 0441/2020.

o O o
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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/ 
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Dolors Montserrat, Tatjana Ždanoka, Yana Toom, Cristina Maestre Martín De Almagro
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Ioan-Rareş Bogdan, Ádám Kósa, Ramona Strugariu, Angel Dzhambazki
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