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Betreft: Verzoekschrift 0843/2011 ingediend door Alessandro Michelucci (Italiaanse 
nationaliteit) over systemen voor elektronisch toezicht

Verzoekschrift 0943/2011 ingediend door Alessandro Michelucci (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Gothic-Party, over de erkenning als beroepsgroep van in de IT 
werkzame personen

1. Samenvatting van verzoekschrift 0843/2011

Indiener wil een verbod op elektromagnetische toezichts- en controlesystemen, die schadelijk 
zouden zijn voor de volksgezondheid. 

Samenvatting van verzoekschrift 0943/2011

Indiener lijkt te pleiten voor de opstelling van een richtlijn die tot doel heeft de beroepsgroep van 
IT-werkers te definiëren en te erkennen.

2. Ontvankelijkheid 

Verzoekschrift 0843/2011 ontvankelijk verklaard op 28 november 2011, verzoekschrift 
0943/2011 ontvankelijk verklaard op 12 december 2011. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Het eerste verzoekschrift is een letterlijke kopie van een aangifte bij een plaatselijk Italiaans 
politiekorps, waarin wordt beweerd dat niet nader bepaalde autoriteiten gebruik zouden maken 
van straling met ultralage frequentie om de "hersengolven" van burgers te beïnvloeden om hen in 
hun macht te krijgen.

Het tweede verzoekschrift, van dezelfde indiener, behelst een voorstel voor een "Gotisch Pact" 
dat een herzien EU-verdrag zou combineren met een aantal andere verdragen in de wereld (de 
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Islamitische Conferentieorganisatie, de Afrikaanse Unie, MERCOSUR en de NAVO). De 
indiener ziet voor tolken en vertalers grote voordelen van een dergelijk initiatief en voegt daar 
nog enkele specifieke doelstellingen aan toe zoals de uitroeiing van hiv, de oprichting van een 
Europese Omroeporganisatie en de oprichting van een Europese effectenbeurs. 

Een blik op de website van de Gothic Party leert dat het indienen van verzoekschriften bij het 
Europees Parlement waarschijnlijk een van de belangrijkste activiteiten van deze partij is. De 
Commissie wijst er echter op dat op geen enkele wijze duidelijk wordt hoe de door indiener 
aangedragen kwesties - overeenkomstig artikel 227 VWEU - hemzelf rechtstreeks aanbelangen. 

Kijkend naar de inhoud van de verzoekschriften zou de Commissie de Commissie 
verzoekschriften nogmaals willen verwijzen naar een algemeen erkende bron van actuele
wetenschappelijke informatie over de potentiële risico’s van straling voor de volksgezondheid, 
en wel het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG)1. 

Voor het overige zou de Commissie willen voorstellen om indiener allereerst te verwijzen naar 
gezaghebbende publicaties over de inzet van organisaties voor regionale integratie (zoals 
bijvoorbeeld het Andespact, de ASEAN en de EU) ten behoeve van meer algemene stelsels van 
mondiaal bestuur. De Universiteit van de Verenigde Naties biedt daarover een bibliografie2. 

Tot slot wordt de indiener ten aanzien van de uitroeiing van hiv verwezen naar de huidige 
millenniumdoelstelling nr. 5 en de debatten van het Parlement over dit onderwerp3; ten aanzien 
van de oprichting van een Europese Omroeporganisatie wordt hij verwezen naar de huidige 
Europese nieuwszender en de desbetreffende parlementaire debatten over bijvoorbeeld de 
Løkkegaard- en Lamassoureverslagen; en ten aanzien van de voordelen van concurrentie tussen 
nationale en regionale effectenbeurzen wordt hij verwezen naar het Lamfalussyverslag van het 
comité van wijzen uit 2001 en naar parlementaire debatten over dit onderwerp.

De Commissie acht de premissen van onderhavige twee verzoekschriften uiterst zwak en niet in 
lijn met de verzoekschriften waarvoor zij gewoonlijk om inlichtingen gevraagd wordt.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 Een bibliografie terzake van de Universiteit van de Verenigde Naties staat op: 
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


