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1. Coördinatorenvergadering (9.30-10.00 uur)

10.00 uur

De vergadering wordt op woensdag 2 mei 2007 om 10.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van de heer Marcin Libicki, voorzitter.

2. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 388.482)

De ontwerpagenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen: De punten 22 
(verzoekschrift 391/2005) en 25 (verzoekschrift 176/2006) zijn op verzoek van de indieners 
beide uitgesteld tot een volgende vergadering. Voorts wordt besloten punt 17 (verzoekschrift 
1149/2003) te behandelen na punt 24 (verzoekschrift 1259/2003). De voorzitter deelt mede 
dat de indieners van de punten 9 (verzoekschrift 45/2006), 10 (verzoekschrift 851/2005), 17 
(verzoekschrift 1149/2003), 23 (verzoekschrift 142/2006) en 24 (verzoekschrift 1259/2003) 
aanwezig zullen zijn.

3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27 februari 2007 (PE 
386.543).

De notulen van 27 februari 2007 worden goedgekeurd.

4. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mede dat de behandeling van de volgende verzoekschriften wordt 
gesloten: De behandeling van verzoekschrift 0737/2004 over de verslaggeving door de 
staatsmedia over de Europese verkiezingscampagne in Tsjechië wordt gesloten omdat er geen 
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bewijs is gevonden voor de door indiener aangedragen feiten gedurende het onderzoek dat in 
samenwerking met het bureau van het Europees Parlement in Praag werd ingesteld. De 
behandeling van verzoekschrift 0358/2006 wordt gesloten op grond van een van de 
Commissie ontvangen schriftelijke bevestiging over de toepassing van richtlijn 2004/38/EG. 
Ten slotte wordt de behandeling van verzoekschrift 1112/2001 gesloten op grond van een 
mondeling antwoord van de Commissie op verzoekschrift 1113/2002, dat hetzelfde 
onderwerp behandelt en dat op de vergadering van 11 april 2007 werd gegeven.

5. Wat verder ter tafel komt

Geen.

6. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de coördinatoren

De voorzitter deelt het volgende mede: 

Het ontwerpprogramma voor een informatief bezoek aan Polen dat van 11-14 juli 2007 zal 
plaatsvinden, werd door de coördinatoren besproken en goedgekeurd. Het bezoek heeft 
hoofdzakelijk als doel de in de verzoekschriften vermelde kwesties over de Via Baltica te 
onderzoeken. De voorzitter deelt mede dat er nog een plaats over is voor ofwel de ALDE- of 
the EPP-Fractie die nog geen delegatielid hebben benoemd. Verder komen de coördinatoren 
aarzelend overeen dat het geplande informatieve bezoek aan Ierland plaats moet vinden van 
26-29 juni 2007, i.e. na de Ierse algemene verkiezingen. De coördinatoren nemen mogelijke 
onderwerpen in overweging die tijdens het bezoek besproken dienen te worden en zijn het 
erover eens dat contact gezocht moet worden met het ministerie van landbouw en milieu en 
met ambtenaren van het bureau voor milieubescherming. De voorzitter heeft de fracties die 
nog geen delegatieleden hebben benoemd uitgenodigd dit tijdig te doen. Ten derde deelt de 
voorzitter mede dat de coördinatoren overeen zijn gekomen dat de commissie toestemming 
moet vragen voor een informatief bezoek aan Loiret - Orléans dat later dit jaar zou moeten 
plaatsvinden, mogelijk in oktober.

De voorzitter kondigt aan dat de coördinatoren een ontwerp hebben besproken en 
goedgekeurd voor een mondelinge vraag aan de Commissie en de Raad over multiple 
sclerose. Deze kwestie was eerder in de commissie besproken en opnieuw ter discussie 
gebracht bij het Duitse voorzitterschap tijdens een bezoek van de commissiedelegatie aan 
Berlijn op 22 maart 2007. De leden komen overeen dat de mondelinge vraag zal worden 
voorgedragen tijdens de plenaire zitting in mei. De voorzitter deelt bovendien mede dat de 
coördinatoren hadden afgesproken om een mondelinge vraag voor te bereiden over het 
antwoord van de Commissie op het verslag van de commissie betreffende het laatste 
informatieve bezoek aan Spanje met het voornemen deze voor te dragen aan de plenaire 
zitting van juni. Ten slotte deelt de voorzitter de commissie mede dat de coördinatoren een 
algemene discussie hebben gehouden over de mogelijkheid het gebruik van mondelinge 
vragen door de commissie verzoekschriften uit te breiden. 

De coördinatoren besluiten dat de verzoekschriften waarin individuele gevallen met 
betrekking tot de situatie van de Russisch sprekende minderheid in Letland ter sprake worden 
gebracht, moeten worden voorgelegd aan de Letse autoriteiten met het verzoek om elk van 
deze gevallen te herzien. De LIBE-commissie zal worden geraadpleegd met de bedoeling een 
gezamenlijke hoorzitting te organiseren over het 'niet-burgerschap van de Europese Unie'.
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7. Verzoekschrift 858/2006, ingediend door Andrés Martinez Espinoza (Spaanse 
nationaliteit), namens de ‘Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y 
Consorcio de Aguas de la Marina Baja’, over de geplande wijziging van de route 
van de waterleiding van Júcar-Vinalopó

Verzoekschrift 859/2006 ingediend door Gema Amor Perez (Spaanse nationaliteit), 
namens Generalitat Valenciana, over de bouw van de pijpleiding voor het 
wateroverhevelingsproject "Júcar-Vinalopó", volgens het oorspronkelijke plan
- stemming over de aanbevelingen

De behandeling van deze verzoekschriften werd al aan een debat onderworpen tijdens de 
coördinatorenvergadering van 11 april 2007. Gezien het feit dat de behandeling van een aantal 
verzoekschriften over hetzelfde onderwerp tijdens de vergadering van 20-21 november 2006 
werd afgesloten op grond van het antwoord van de Commissie, raadde het secretariaat aan de 
nieuwe verzoekschriften ontvankelijk te verklaren, het antwoord van de Commissie op de 
voorgaande verzoekschriften aan de indiener toe te zenden en ze vervolgens af te sluiten. 

In overeenstemming met een besluit dat tijdens de laatste vergadering werd genomen, kondigt 
de voorzitter aan dat er geen openbaar debat zal plaatsvinden. Slechts twee leden krijgen het 
woord (in aanwezigheid van indiener Andreas Martinez Espinosa en José Ramón García 
Antón, vertegenwoordiger van de overheid van Valencia). Eerst voert Carlos Iturgaiz aan dat 
de verzoekschriften wegens nieuwe informatie verder in overweging genomen moeten 
worden. Joan Calabuig daarentegen steunt de bovengenoemde aanbevelingen van het 
secretariaat. 

Besluit: Met 13 stemmen voor, 8 stemmen tegen en geen onthoudingen wordt besloten om te 
handelen naar de aanbevelingen van het secretariaat en de behandeling van de 
verzoekschriften dus af te sluiten.

8. Advies over controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht 

Diana Wallis (rapporteur voor advies) laat zich uit over de kwestie en licht een aantal punten 
toe dat in het advies genoemd zal worden. Vervolgens houdt de commissie een eerste 
gedachtewisseling waaraan wordt deelgenomen door Manolis Mavrommatis, Michael 
Cashman en Margrete Auken.

Besluit: De commissie streeft ernaar het advies in juni of juli goed te keuren, afhankelijk van 
het verdere tijdschema van de Commissie juridische zaken.

9. Verzoekschrift 45/2006 ingediend door Chris Slade (Britse nationaliteit), namens 
House of  Smocking en Stuart Johnston (Britse nationaliteit), gesteund door 
meer dan 435 medeondertekenaars, over misleidende praktijken door het 
Spaanse bedrijf European City Guide S.L. (ECG).

Sprekers: Jules Woodell (indiener), Marc Goodacre (Commissie), Richard Corbett, Michael 
Cashman, Manolis Mavrommatis, Simon Busuttil, Diana Wallis, Inés Ayala Sender en de 
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voorzitter.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. De commissie zal toestemming vragen voor het opstellen van een initiatiefverslag 
op grond van artikel 192 en, indien deze wordt verleend, zal zij zowel de Commissie interne 
markt als de Commissie juridische zaken om advies vragen.

10. Verzoekschrift 851/2005, ingediend door barones Sarah Ludford (Britse 
nationaliteit, lid EP), gesteund door 237 medeondertekenaars, over de 
waterkwaliteit van de Theems

Sprekers: Baroness Sarah Ludford (indienster), Sibylle Grohs (Commissie), Manolis 
Mavrommatis en Michael Cashman.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Er wordt een speciale brief toegezonden aan de autoriteiten van het VK.

11. Verzoekschrift 82/2006, ingediend door Julia Kelly (Britse nationaliteit), over de 
discriminatie van buitenlanders door de Britse plaatselijke autoriteiten (schending 
van artikel 12 van het EG-Verdrag)

Sprekers: Julia Kelly (indienster), Ana Herrera de la Casa (Commissie), Gay Mitchell en
Sarah Ludford.

Besluit: Het verzoekschrift niet afsluiten en een brief toezenden aan de Britse autoriteiten.

12. Verzoekschrift 691/2005, ingediend door Tim Todd (Britse nationaliteit), namens 
het Exmouth Citizens Forum, gesteund door 3 medeondertekenaars, over 
voorgenomen ontwikkelingsplannen in een natuurgebied in het district East Devon 
(VK)

Sprekers: Sibylle Grohs (Commissie).

Besluit: Verzoekschrift sluiten op basis van het antwoord van de Commissie.

13. Verzoekschrift 137/2005, ingediend door Michael Keating (Ierse nationaliteit), 
namens 'Crumlin tegen asbest' ('Crumlin Against Asbestos'), over de aanleg van 
een asbeststortplaats in de buurt van de stad Crumlin

Een brief van de Britse autoriteiten in antwoord op het verzoek van de Commissie om 
informatie was in de vergaderdocumenten bijgesloten. Sprekers: Sibylle Grohs (Commissie).

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.
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14. Verzoekschrift 295/2005, ingediend door James Lunney (vermoedelijk Ierse 
nationaliteit), namens de Nevitt Lusk Action Group against a Superdump, over een 
voorgestelde vuilstortplaats

Sprekers: Helmut Maurer (Commissie).

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

15. Verzoekschrift 838/2004, ingediend door Andrew McGrath (Ierse nationaliteit), 
namens de Tara foundation, over de vervuiling van de Ierse zee door kernafval

Sprekers: Stefanos Karadaras (Commissie) en Gay Mitchell.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. De Commissie wordt verzocht van haar goede diensten gebruik te maken om een 
gezamenlijke controlemissie door de Britse en Ierse autoriteiten aan te moedigen.

16. Verzoekschrift 994/2005, ingediend door Denis Leonard (Ierse nationaliteit), 
namens de milieuorganisatie "Killucan Kinnegad Environment Group", over de 
schending van verschillende milieurichtlijnen van de EU door het Ierse agentschap 
voor milieubescherming

Sprekers: Helmut Maurer (Commissie).

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

17. Verzoekschrift 274/2006, ingediend door Geoffrey Kealty (Britse nationaliteit), over 
vermeende schendingen van Richtlijn 91/271/EEG door de lokale overheden van 
Corbera de Llobregat (Catalonië, Spanje)

Sprekers: Sophie Breul-Busson (Commissie).

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

18. Verzoekschrift 261/2006, ingediend door Marta Gumà Bondia (Spaanse 
nationaliteit), over bouwwerkzaamheden aan de Río Llobregat in Barcelona

Sprekers: Ignacio Ramallo (Commissie).

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

19. Verzoekschrift 1121/2003, ingediend door Stéphan Bellegy (Franse nationaliteit) 
over belasting op internettoegang
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Sprekers: Arnaud Bouin (Commissie).

Besluit: Verzoekschrift sluiten op basis van het antwoord van de Commissie.

De vergadering wordt om 12.18 uur geschorst.

***

De vergadering wordt om 15.04 uur hervat onder voorzitterschap van de heer Marcin Libicki, 
voorzitter.

The chairman started the meeting by announcing that Helga Pietzsch, long serving Member of 
the Secretariat who was present at the meeting, would retire. He warmly thanked her for her 
major contribution to the Committee's work and expressed his best wishes.

20. De Europese Ombudsman: Jaarverslag 2006 

De voorzitter heet de Europese Ombudsman Nikiforos Diamandouros welkom die vervolgens 
de commissie zijn jaarverslag over het jaar 2006 presenteert. Tijdens de algemene discussie 
die hierop volgt wordt het woord gevoerd door: Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, 
Simon Busuttil, Carlos Carnero González, Luciana Sbarbati (rapporteur voor het verslag van 
de commissie over het jaarverslag van de ombudsman) en William Floyd (Commissie).

Besluit: De commissie spreekt een tijdschema af voor het verslag van de Commissie over het 
jaarverslag van de Ombudsman, dat zal worden goedgekeurd op 17 juli 2007.

21. De voorstellen van de Europese Ombudsman om het statuut van de Europese 
Ombudsman te wijzigen. 

De Europese Ombudsman presenteert een aantal voorstellen voor de wijziging van zijn 
statuut, die volgens hem zijn onderzoekende capaciteiten zal versterken.  Het woord wordt 
gevoerd door de leden: Maria Matsouka (rapporteur voor het advies van de Commissie 
verzoekschriften over het verslag van de Commissie constitutionele zaken) Michael Cashman, 
Simon Busuttil en Luciana Sbarbati

22. Verzoekschrift 142/2006, ingediend door Wasilios Katsoulis (Duitse nationaliteit), 
over discriminatie van gehandicapten door Duitse verzekeringsmaatschappijen

Sprekers: Wasilios Katsoulis (indiener), Petra Schott (Commissie), Luciana Sbarbati, Maria 
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Matsouka, Kathy Sinnot en de voorzitter.

Besluit: Over de follow-up van dit verzoekschrift wordt besloten op de volgende 
coördinatorenvergadering.

23. Verzoekschrift 1259/2003, ingediend door Rocco Margapoti (Italiaanse nationaliteit), 
namens wijkcomités Case rosse e Settecamini,  gesteund door 3.508 
medeondertekenaars, over een productie-eenheid die gevaarlijk afval verwerkt

Sprekers: Rocco Margapoti (indiener), Lorenzo Pazzagli (Commissie) en Luciana Sbarbati.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

24. Verzoekschrift 1149/2003, ingediend door Robert William Henry (Britse 
nationaliteit), namens "AMP" ("Against More Pylons/ Alternative Means of 
Power"), gesteund door 5 medeondertekenaars, over de bouwvergunning voor een 
elektriciteitslijn

Sprekers: Martina Roddy (indienster) de heer McGrath (indiener), Liam Cashman 
(Commissie), Kathy Sinnot, Michael Cashman en Marian Harkin.

Besluit: Verzoekschrift afsluiten en ter informatie doorsturen naar de Milieucommissie.

25. Verzoekschrift 340/2006, ingediend door James Croke (Ierse nationaliteit) uit naam 
van de Irish Reverse Vending Association, over de invoering van Reverse Vending 
Machines ("statiegeldautomaten") in Ierland.

Sprekers: James Croke (indiener), Karolina Fras (Commissie), Kathy Sinnot en Michael 
Cashman.

Besluit: Verzoekschrift afsluiten en de Ierse autoriteiten een brief doen toekomen.

26. Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis (Griekse nationaliteit), 
namens de "Vereniging van importeurs, fabrikanten, detail- en groothandelaars 
van elektronisch en mechanisch speelgoed van Noord-Griekenland - SIPBE " over 
het verbod van computerspelletjes

Sprekers: Yiannos Tolias (Commissie).

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

27. Verzoekschrift 16/2006, ingediend door Sinéad Quinn (Ierse nationaliteit), over 
Spaanse en Ierse wetgevingen betreffende aan verblijf en staatsburgerschap 
verbonden rechten die leiden tot belemmering van het vrije verkeer binnen de 
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lidstaten van de EU

Sprekers: Michal Meduna (Commissie), Michael Cashman en Kathy Sinnot.

Besluit: Verzoekschrift afsluiten en ter informatie doorsturen naar de Commissie burgerlijke 
vrijheden.

28. Verzoekschrift 228/2006, ingediend door Gerda Margarethe Fikke (Nederlandse 
nationaliteit), over inhouding van ziektekostenverzekering door de Nederlandse 
overheid ondanks het feit dat zij in Spanje woont en daar verzekerd is

Sprekers: William Floyd (Commissie), die meedeelt dat de problemen van indiener opgelost 
zijn, en Michael Cashman.

Besluit: Het verzoekschrift afsluiten.

29. Verzoekschriften onder punt B

De verzoekschriften 192/2004, 770/2004, 792/2004, 45/2005, 496/2005, 769/2005, 906/2005, 
928/2005, 932/2005, 35/2006, 141/2006, 183/2006, 217/2006, 232/2006, 284/2006, 338/2006, 
347/2006, 389/2006, 459/2006, 493/2006, 507/2006, 510/2006 en 546/2006 worden 
afgesloten op basis van het schriftelijk antwoord van de Commissie. De verzoekschriften 
992/2005 en 406/2006 worden behandeld onder punt A in een volgende vergadering.

30. Datum en plaats volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 7 juni 2007, 15.00 uur in Brussel.
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