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De vergadering wordt op dinsdag 10 februari 2009 om 15.02 uur geopend onder voorzitterschap 
van de heer Marcin Libicki, voorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 420.044)

De ontwerpagenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen:

 De behandeling van punt 5 (Verslag over het speciaal verslag van de Europese 
Ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van zijn ontwerpaanbeveling 
aan de Europese Commissie in klacht 185/2005/GG (2008/0000(INI)) – Rapporteur: 
Martínez Martínez) is geannuleerd.

 Ook de punten 18, 35 en 37 zijn geannuleerd.

 B-punten:
- punt 57: verzoekschrift 452/2007 zal niet worden afgesloten omdat de indiener zijn 

voornemen heeft bekendgemaakt om aanvullende informatie te verschaffen;
- punten 59 en 69: verzoekschriften 704/2007 en 1300/2007 worden overgeheveld naar 

de A-punten en zullen in een volgende vergadering worden behandeld.

Sprekers: Robert Atkins, Miguel Ángel Martínez Martínez en de voorzitter.

2. Mededelingen van de voorzitter

 Er zullen indieners aanwezig zijn voor de volgende agendapunten:
- punt 6: verzoekschrift 620/2008, over de Poolse minderheid in de Tsjechische regio 

Zaolzie;
- punt 7: verzoekschriften 188/2006 en 1198/2008 over socialezekerheidsstelsels voor

migrerende werknemers;
- punt 9: verzoekschrift 790/2007 over discriminatie van MS-patiënten in Polen;
- punt 10: verzoekschrift 998/2006 over steun voor MS-patiënten in Spanje;
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- punt 12: verzoekschrift 1016/2007 over mucopolysaccharidosis en toegang tot 
geneesmiddelen;

- punt 13: verzoekschrift 1234/2007 over de Banco Santander en pensioenrechten;
- punt 15: verzoekschrift 1354/2007 over stukken in burgerlijke of in handelszaken in 

Griekenland;
- punt 29: verzoekschrift 1232/2007 over de Balboa-raffinaderij in Extremadura. Ook 

de regionale minister zal aanwezig zijn.

 Aangezien over de punten 21 en 22 elektronisch zal worden gestemd, dienen de leden 
zich ervan te vergewissen dat zij hun elektronische stemkaart bij zich hebben.

 De volgende verzoekschriften zullen worden afgesloten:
- verzoekschrift 1173/2003 over pensioenrechten voor dwangarbeid tijdens het 

naziregime;
- verzoekschrift 617/2005 over een incident op de luchthaven van München, naar 

aanleiding van het antwoord van de Duitse autoriteiten;
- verzoekschrift 936/2006 over pensioenrechten in Luxemburg; de voorzitter merkt 

tevens op dat de indieners bijzonder ingenomen zijn met de uitkomst.
- verzoekschrift 224/2007 over democratie in Guinee, naar aanleiding van een brief 

van Glenys Kinnock, covoorzitter van de Parlementaire Vergadering ACS-EU;
- verzoekschrift 604/2007 over de niet-erkenning in Griekenland van een aan een 

Roemeense universiteit gevolgde orthodontische opleiding.

 De verzoekschriften 80/2006 en 1265/2007 worden heropend omdat nieuwe informatie 
van de indieners is ontvangen.

3. Rondvraag:

 Beschrijving van het bezoek van de voorzitter aan Gateshead en Newcastle (VK) op 28
januari 2009 naar aanleiding van verzoekschrift 727/2005 over een vuilstortplaats in Path 
Head Quarry:

De voorzitter deelt mee dat het bezoek heeft plaatsgevonden op uitnodiging van de 
indieners, die in de zomer al op een bezoek hadden aangedrongen en hun uitnodiging in 
de herfst hebben herhaald. In het kader van het bezoek heeft hij van gedachten kunnen 
wisselen met de belanghebbende partijen (indieners, plaatselijke overheden van
Gateshead en verantwoordelijken van de vuilstortplaats - SITA). De drie lokale EP-leden 
waren vooraf in kennis gesteld van het bezoek. EP-lid Fiona Hall en de assistent van 
EP-lid Martin Callanan hebben aan de verschillende vergaderingen deelgenomen. De 
indieners hebben het gebied in de onmiddellijke nabijheid van hun woningen laten zien 
waar zich de vuilstortplaats ontwikkelt en zij hebben hun bezorgdheid geuit over het 
risico op verontreiniging. De overheden hebben zeer uitvoerige informatie verschaft, 
waaronder gegevens over de geschiedenis van de vuilstortplaatsen en mijnactiviteiten in 
de regio, en de directeur van de stortplaats heeft een bezoek ter plaatse georganiseerd en 
heeft vragen beantwoord. De voorzitter is ingegaan op de uitnodiging van het hoofd van 
de gemeenteraad van Newcastle om een beleefdheidsbezoek af te leggen. Tijdens de 
bijeenkomst werd informatie verstrekt over de verzoekschriftenprocedure in het Europees 
Parlement en vond een informele discussie plaats, met name over het EU-beleid inzake 
afvalbeheer en het beleid dat in Newcastle ten uitvoer wordt gelegd. Er is een schriftelijk 
verslag in de maak dat spoedig aan de leden zal worden rondgestuurd.

Sprekers: Robert Atkins en de voorzitter.
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4. Presentatie door de Europese Ombudsman, de heer Nikiforos Diamandouros, van zijn
speciale verslag aan het Europees Parlement naar aanleiding van zijn 
ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie in klacht 185/2005/ELB 
(leeftijdsdiscriminatie van freelance tolken)

Sprekers: Nikiforos Diamandouros (Europese Ombudsman), Jordi Curell 
(vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Miguel Ángel Martínez Martínez, 
Manolis Mavrommatis, Robert Atkins en de voorzitter.

Besluit: de commissie pleit nogmaals voor het opstellen van een initiatiefverslag over het 
speciaal verslag van de Europese Ombudsman dat voor het einde van de zittingsperiode in 
stemming moet worden gebracht. Zij is ontzet over het besluit van de Conferentie volgens 
hetwelk de commissievoorzitter moet aanbevelen om geen verslag op te stellen. De 
coördinatoren overwegen thans de mogelijkheid om zich tot Voorzitter Hans-Gert Pöttering 
te richten en hem te verzoeken toestemming te verlenen voor de opstelling van een verslag.

5. Verzoekschrift 620/2008, ingediend door Józef Staniek (Poolse nationaliteit), gesteund 
door 16 medeondertekenaars, namens de stichting “The Polish Word to Zaolzie”, over 
de Poolse minderheid in de Tsjechische regio Zaolzie

Sprekers: Józef Staniek en Stanislaw Gawlik (indieners), Aristide Lavrentzos 
(vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Tatjana Ždanoka, Árpád Duka-Zólyomi, 
Grażyna Staniszewska en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten; de voorzitter zal de Permanente 
Vertegenwoordiging van de Tsjechische Republiek bij de Europese Unie schriftelijk 
verzoeken haar opmerkingen ter zake kenbaar te maken; het verzoekschrift zal voor advies 
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en aan de 
Interfractiewerkgroep nationale minderheden en regionale talen van het Europees Parlement 
worden voorgelegd;

6. Verzoekschrift 188/2006, ingediend door Anna Krazucka (Poolse nationaliteit), namens 
de "Izba Pracodawców Polskich" (Poolse werkgeversorganisatie), over vermeende 
schending door de Poolse en Duitse overheid van EU-bepalingen betreffende 
socialezekerheidsstelsels voor werknemers en hun gezinnen die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

Verzoekschrift 1198/2008, ingediend door Tomasz Major (Poolse nationaliteit), namens 
de Poolse werkgeversorganisatie "IPP", over de afgifte van detacheringsverklaring E-
101 aan werknemers als bedoeld in artikel 40, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

Sprekers: Radek Casta (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Hubert Czerniuk 
(vertegenwoordiger van de Permanente Vertegenwoordiging van Polen bij de Europese 
Unie) en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten teneinde de indiener in de gelegenheid te stellen 
nieuwe informatie aan te dragen; indien hij dat niet doet, zal het verzoekschrift tijdens een 
volgende vergadering worden afgesloten.
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7. Verzoekschrift 1007/2006, ingediend door Marek Michalowski (Poolse nationaliteit), 
over de weigering van het Duitse pensioenfonds DRB een Pools arbeidsverleden te 
erkennen

Sprekers: Radek Casta (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Manolis 
Mavrommatis en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift afsluiten, naar aanleiding van het antwoord van de Europese 
Commissie;

8. Verzoekschrift 790/2007, ingediend door Izabela Odrobinska (Poolse nationaliteit), 
namens "Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego" (Poolse vereniging van MS-
patiënten) over discriminatie van MS-patiënten in Polen

Verzoekschrift 998/2006, ingediend door Carles Riquelme Felip (Spaanse nationaliteit), 
over regionale steun voor multiple-sclerosepatiënten
Sprekers: Monica Filipowicz (namens indienster Izabela Odrobinska), Carles Riquelme 
Felip (indiener), Pedro Carrascal Rueda (namens de Spaanse vereniging van MS-patiënten),
Nick Fahy (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Manolis Mavrommatis, 
Michael Cashman, Grażyna Staniszewska, Antolín Sánchez Presedo, Christoph Talheim 
(namens de Europese vereniging van MS-patiënten) en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten, de voorzitter krijgt de opdracht een speciale brief
te doen toekomen aan de ministers van Volksgezondheid van Polen en Catalonië (de 
Europese commissaris voor gezondheid zal ter informatie een afschrift van de brief 
toegestuurd krijgen).

9. Verzoekschrift 1242/2007, ingediend door Alessandro Rasman (Italiaanse nationaliteit), 
over medicijnen voor multiple sclerose in Italië
Sprekers: Christophe Roeland (vertegenwoordiger van de Europese Commissie) en de 
voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten; de voorzitter zal een speciale brief doen toekomen 
aan de Italiaanse minister van Gezondheid.

10. Verzoekschrift 1016/2007, ingediend door Teresa Matulka (Poolse nationaliteit), 
namens de vereniging voor kinderen met mucopolysaccharidosis en verwante ziekten, 
gesteund door twee medeondertekenaars, over het niet-nakomen van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
weesgeneesmiddelen door de Poolse autoriteiten
Verzoekschrift 239/2008, ingediend door Tomasz Bratasz (Franse nationaliteit), over 
het onvoldoende subsidiëren door de Poolse regering van geneesmiddelen voor de 
behandeling van mucopolysaccharidosis, een zeldzame genetische afwijking

Sprekers: Christophe Roeland (vertegenwoordiger van de Europese Commissie) en de 
voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten, in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie.
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11. Verzoekschrift 1012/2007, ingediend door Miguel Gersol Fernández (Spaanse 
nationaliteit), namens een vakbondsbeweging binnen Banco Santander, over een 
vermeende schending van het Verdrag (artikel 39) en de secundaire wetgeving door de 
Spaanse wet op het aanvullend pensioen
Verzoekschrift 1234/2007, ingediend door Juan Maria Martínez Fernández (Spaanse 
nationaliteit), namens de 'Asociación para la defensa de los derechos civiles'
(Vereniging ter verdediging van burgerlijke vrijheden), over vermeende schending van 
het vrije verkeer van werknemers door Spaanse pensioenwetgeving
Sprekers: Antonio Ferrer Sais, Juan Maria Martínez Fernández (indieners), Georg Fischer en
Francisco Perez Flores vertegenwoordigers van de Europese Commissie), Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten, in afwachting van nadere informatie van de
Commissie.

12. Behandeling van het ontwerpjaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften - 2008 (2008/2301 (INI)) Rapporteur: Mairead McGuinness (PPE-DE)
Sprekers: Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Robert Atkins, 
William Floyd (vertegenwoordiger van de Europese Commissie) en de voorzitter.
Besluit: de termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 10 maart 
2008, 17.00 uur.

13. Verzoekschrift 1354/2007, ingediend door Anastasia Gaki (Griekse nationaliteit), over 
niet-naleving door de Griekse autoriteiten van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de 
Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken
Sprekers: Anastasia Gaki en Andreas Heinen (indieners), Thomas Ljungquist 
(vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Georgios Georgiou, Angeliki. Kampanari 
(Permanente Vertegenwoordiging van Griekenland bij de EU) en de voorzitter.

Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten; de voorzitter zal een speciale brief doen toekomen 
aan de Permanente Vertegenwoordiging van Griekenland bij de EU.

14. Verzoekschrift 440/2006, ingediend door de heer Vincent Farrugia (Maltese
nationaliteit), namens de Maltese Kamer voor het midden- en kleinbedrijf, over 
schendingen van de elektriciteitsrichtlijn (2003/54/EG) door de Maltese regering
Sprekers: Elisabetta Garofalo (vertegenwoordiger van de Europese Commissie) en de 
voorzitter.
Besluit: verzoekschrift afsluiten, naar aanleiding van het antwoord van de Europese 
Commissie (de vertegenwoordiger van de Commissie zal voorzien in een schriftelijke 
bevestiging van haar mondelinge verklaring);

15. Verzoekschrift 951/2004, ingediend door Jan Dolezal (Poolse nationaliteit), namens 
"Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Uslug w Poznaniu", over de schending van de 
communautaire wet door de nieuwe Poolse belastingbepalingen
Sprekers: Monika Waloszczyk (vertegenwoordiger van de Europese Commissie) en de 
voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten, in afwachting van nadere informatie van de 
Europese Commissie.

De vergadering wordt om 18.20 uur geschorst.
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Woensdag 11 februari 2009

16. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren van 9.00 tot 09.30 uur)

De vergadering wordt om 10.05 uur hervat onder voorzitterschap van de heer Marcin 
Libicki, voorzitter.

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

De voorzitter deelt het volgende mede:

 Voorstel voor een gedragscode voor de toekomstige werkzaamheden van de commissie: 
de coördinatoren besluiten om de door de PPE-DE en PSE-leden opgestelde Gedragscode 
te registreren als werkdocument van de commissie. Het document zal worden vertaald en 
tijdens de volgende vergadering ter goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd.

 Huidige stand van de studies van de beleidsondersteunende afdelingen: de coördinatoren 
hebben een informatienota ontvangen met vermelding van de door de Commissie 
opgedragen studies die reeds aan de gang zijn of inmiddels zijn afgerond.

 Rondvraag: Initiatiefverslag van de commissie over het speciaal verslag van de
Europese Ombudsman De coördinatoren onderschrijven het algemene standpunt van de 
commissie en stellen voor om Voorzitter Hans-Gert Pöttering te verzoeken de commissie 
toestemming te verlenen om voor het einde van de zittingsperiode een verslag op te 
stellen en goed te keuren.

18. Goedkeuring van het ontwerpadvies inzake actieve dialoog met de burgers over Europa 
(2008/2224 (INI)) – Rapporteur: Kathy Sinnott (IND/DEM)

Sprekers: Kathy Sinnott, de rapporteur, die de tekst kort toelicht, Michael Cashman en de 
voorzitter.
Besluit: het gewijzigde advies wordt met algemene stemmen goedgekeurd (er worden 37 
stemmen uitgebracht).

19. Goedkeuring van het ontwerpverslag over de effecten van de uitgebreide 
verstedelijking in Spanje op de individuele rechten van Europese burgers, het milieu en 
de toepassing van Europese wetgeving, gebaseerd op binnengekomen verzoekschriften 
(Verzoekschrift 609/2003 e.a.) (2008/2248(INI)) – Rapporteur: Margrete Auken 
(Verts/ALE)

Sprekers: Margrete Auken, de rapporteur, die de tekst kort toelicht, Michael Cashman, Gay 
Mitchell (motie van orde), Robert Atkins (motie van orde), Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Cristina Gutiérrez-Cortines (motie van orde), Nicolae Vlad Popa en de voorzitter.
Besluit: het gewijzigde verslag wordt goedgekeurd met 24 stemmen voor en 11 stemmen 
tegen, bij 1 onthouding (er worden 36 stemmen uitgebracht).

20. Verslag over de enquêtemissie naar Bulgarije (27-30 oktober 2008)

Sprekers: Robert Atkins, Simon Busuttil, Kathy Sinnott, Robert Atkins (motie van orde), 
Andras Demeter (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Dushana Zdravkova en 
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de voorzitter.
Besluit: het verslag wordt goedgekeurd met inachtneming van de opmerkingen van 
mevrouw Zdravkova.

21. Verzoekschrift 828/2006Niall Gilligan (Ierse nationaliteit) over vermeende schendingen 
van de Richtlijnen 96/82/EG en 89/391/EEG door Ierland (over de luchthaven Shannon)

Sprekers: Tobias Biermann (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Sean Liddy 
(namens de indiener), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten; de voorzitter zal een speciale brief doen toekomen 
aan de Ierse minister van Milieu.

22. Verzoekschrift 959/2006, ingediend door Michael Zammit (Maltese nationaliteit), over 
de activiteiten van de fabriek Blokrete Ltd, die gezondheids- en milieuproblemen 
veroorzaken voor de inwoners van Lija (Malta)

Sprekers: Andrej Kobe (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Simon Busuttil 
(drukt zijn ongenoegen uit over het feit dat de Commissie niet heeft geantwoord op zijn 
eerdere verzoeken om bij de Maltese autoriteiten aan te dringen op een lijst van concrete 
acties die zij ten uitvoer denken te leggen om de luchtverontreiniging in Lija aan te pakken) 
en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten, in afwachting van nadere informatie van de 
Europese Commissie.

23. Verzoekschrift 1232/2007, ingediend door de heer Manuel García González (Spaanse 
nationaliteit), namens Plataforma Ciudadana Refineria NO, over vermeende 
schendingen van EG-Richtlijnen 2003/4 en 85/337 in verband met het plan voor de 
Balboa-raffinaderij die wordt gebouwd in Extremadura (Spanje)

Sprekers: Pedro Sánchez (namens Plataforma Ciudadana Refineria NO), Yolanda Villar 
Ruberte (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), José Luis Navarro Ribera 
(regionale minister van Industrie, Energie en Milieu van de autonome regering van 
Extremadura), Alejandro Cercas, Willy Meyer Pleite, David Hammerstein en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten, in afwachting van nadere informatie van de 
Europese Commissie.

24. Behandeling van het ontwerpadvies over het 25e jaarverslag van de Commissie over de 
controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2007) COM(2008)0777, 
(2008/2337 (INI)) - Rapporteur: Diana Wallis (ALDE)

Sprekers: Diana Wallis, de rapporteur, die de hoofdpunten van het document uiteenzet, 
Jonathon Stoodley (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), David Hammerstein 
en de voorzitter.
Besluit: de termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 10 maart, 
17.00 uur.
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25. De behandeling van de punten 26 (Verzoekschrift 434/2006), 27 (125/2008), 31 
(265/2007), 32 (643/2007), 33 (760/2007), 34 (784/2007), 36 (350/2007) wordt uitgesteld. 
De commissie moet haar eerdere mededelingen betreffende de verzoekschriften 
265/2007, 643/2007, 760/2007 en 350/2007 bijwerken.

26. Verzoekschriften onder B

 De verzoekschriften 594/2002, 597/2002, 83/2003, 1233/2003, 1257/2003, 54/2004, 
49/2005, 57/2005, 60/2005, 61/2005, 64/2005, 71/2005, 94/2005, 171/2005, 242/2005, 
397/2005, 547/2005, 629/2005, 661/2005, 816/2005, 817/2005, 60/2006, 596/2006, 
650/2006, 722/2006, 383/2007, 521/2007, 931/2008, 1040/2002, 783/2003, 340/2004, 
344/2005, 113/2005, 143/2005, 264/2005, 653/2005, 997/2005, 126/2006, 187/2006, 
413/2006, 518/2006, 634/2006, 660/2006, 689/2006, 760/2006, 902/2006, 1004/2006, 
467/2007, 799/2007, 866/2007, 875/2007, 1119/2007, 1120/2007, 1161/2007, 1166/2007, 
1236/2007, 1286/2007, 1311/2007, 1427/2007, 59/2008, 80/2008, 81/2008, 95/2008, 
127/2008, 232/2008, 272/2008, 338/2008, 342/2008, 442/2008, 469/2008, 628/2008, 
709/2008 worden afgesloten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

27. Datum en plaats van de volgende vergadering

 Dinsdag 31 maart 2009, van 9.00 tot 18.30 uur, in Brussel.

De vergadering wordt om 12.35 uur gesloten.
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