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ONTWERPAGENDA
Vergadering

van dinsdag 1 september 2009, 15.00 - 18.30 uur
en woensdag 2 september 2009, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal ASP A3G-2

1. Aanneming van de ontwerpagenda1      PE 427.054
     FdR 786314

2. Goedkeuring van de notulen van de constituerende vergadering van 16 juli 2009
     PE 427.143

                                                                                                               FdR 786765

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag

                                               
1 Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997 op grond van werkdocument 
PE 223.544 worden de agendapunten onder B niet tijdens deze vergadering behandeld. Ieder lid kan echter vóór 
het einde van de vergadering verzoeken om verplaatsing van een punt onder B naar rubriek A. Dit punt wordt 
dan automatisch in rubriek A opgenomen voor behandeling met debat tijdens een volgende vergadering.
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5. Presentatie van de activiteiten van de Commissie verzoekschriften
(Powerpoint presentatie)

In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijk antwoord van de Europese 
Commissie in de commissie worden behandeld

Mededinging

6. Nr. 511/2008, ingediend door Attilio en Marina Mastromauro 
(Italiaanse nationaliteit), namens Pastificio Attilio Mastromauro, 
over de vereisten en de regelgeving voor de productie van 
deegwaren in Italië

   CM– PE 423.907
   FdR 782526

7. Nr. 473/2008 ingediend door Christoph Klein (Duitse 
nationaliteit), over het gebrek aan follow-up door de Commissie 
in een mededingingszaak, en de schadelijke gevolgen hiervan 
voor het desbetreffende bedrijf

    CM– PE 423.642
    FdR 778159

Energie

8. Nr. 1216/2008, ingediend door Paolo Brundu (Italiaanse 
nationaliteit), over het energiebeleid in Italië 

   CM– PE 424.013
   FdR 784415

Milieu

9. Nr. 392/2008 ingediend door Jose Luis Rodriguez Taborda 
(Spaanse nationaliteit), namens 'Plataforma Mazagon Verde 
Puerta de Donana', met 584 handtekeningen, over het stopzetten 
van de bouw van windenergie-installaties in Puerto de Huelva

   CM– PE 423.637
   FdR 777581

10. Nr. 1398/2008, ingediend door Koldo Ortiz de Guinea (Spaanse 
nationaliteit), namens de organisatie MEDIAK ASKE, over de 
mogelijk schadelijke gevolgen van de geplande aanleg van 
windmolenparken in beschermde Natura 2000-gebieden in Álava 
(Spanje)

   CM – PE 426.988
   FdR 785719

11. Nr. 1814/2008, ingediend door U. S. (Duitse nationaliteit), over 
milieuschade door een windmolenpark in Italië

    CM– PE 426.911
    FdR 784472
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12. Nr. 450/2004, ingediend door 'Plataforma Sabor Livre' (Portugal), 
over de bouw van een stuwdam op de rivier Sabor
en
Nr. 864/2006, ingediend door Iván Ramírez (Portugese 
nationaliteit), namens het 'Plataforma Sabor Livre', over een 
geplande waterkrachtcentrale in de Saborvallei in Portugal

    PE 355.396/REV. III
    FdR 708585

13. Nr. 1020/2006, ingediend door Didier Fabri (Belgische 
nationaliteit), over vermeende schending van de richtlijn over de 
behandeling van stedelijk afvalwater
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 396.608/REV
   FdR 766184

14. Nr. 980/2007, ingediend door Torkild Todsen (Deense 
nationaliteit), namens 'Borgergruppen' (Burgergroep), over het 
autosnelwegproject tussen Kiplev en Sønderborg in Denemarken

   CM– PE 411.974/REV
   FdR 782465

15. Nr. 1129/2008, ingediend door Veronica Dini (Italiaanse 
nationaliteit), namens 'L'Altrainformazione', het 'Comitato No al 
Civis Mazzini - Savena' en het 'Comitato Palsport Riva Reno -
Lame - San Felice - Marconi', over een openbaarvervoerproject in 
Bologna en San Lazzaro di Savena (Italië)

   CM– PE 423.921
   FdR 782543

16. Nr. 651/2008, ingediend door Jose Miguel Gonzalez Cruz 
(Spaanse nationaliteit), namens de 'Asociacion de Vecinos Huerta 
de la Salud', over de geplande verwijdering van 229 bomen uit de 
tuin van het Prado de San Sebastian in Sevilla

   CM– PE 423.911
   FdR 782530

17. Nr. 78/2007, ingediend door Mavroudis Voridis (Griekse 
nationaliteit), over de aanleg van een vuilstortplaats in Oost-
Attika

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

18. Nr. 978/2008, ingediend door Panagiotis Bouras, (Griekse 
nationaliteit), namens de gemeente Megalopoli, over het gebrek 
aan handhaving door de Griekse autoriteiten van de 
communautaire criteria en procedures op het gebied van 
afvalverwerking, in het kader van een nieuw aan te leggen 
vuilstortplaats in de omgeving van Megalopoli op de 
Peloponnesos in Griekenland

   CM– PE 421.179
   FdR 770978
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19. Nr. 206/2007 ingediend door David Rogers (Ierse nationaliteit), 
over stank en aantasting van het milieu in de omgeving van de 
stortplaats van Whiteriver, Collon (Ierland)

   CM– PE 406.072
   FdR 723212

20. De Zwarte Zeekust in Bulgarije (Natura 2000)

Nr. 745/2007, ingediend door Andrey Kovatchev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de 'Balkani Wildlife Society', over het niet 
verwezenlijken van het Natura 2000-netwerk in Bulgarije
en
Nr. 997/2007, ingediend door Ivailo Ivanov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de Bulgaarse vereniging voor 
vogelbescherming, gesteund door 6 medeondertekenaars, over de 
onjuiste omzetting van het Natura 2000-netwerk in Bulgarije als 
gevolg van schending van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn
en
Nr. 1299/2007, ingediend door Marianna Perianova (Bulgaarse 
nationaliteit), over onderzoeken en maatregelen met betrekking 
tot Natura 2000-gebieden en de beëindiging van illegale 
bouwwerkzaamheden in Bulgarije en van bouwwerkzaamheden 
die door corruptie een wettig karakter hebben gekregen
en
Nr. 1494/2007, ingediend door Plamena Naydenova (Bulgaarse 
nationaliteit), over bouwprojecten in beschermde natuurgebieden 
(Natura 2000)
en
Nr. 526/2008, ingediend door Vera Pentkantchin (Bulgaarse 
nationaliteit), over de niet-toepassing van de communautaire 
wetgeving inzake het Natura 2000-netwerk door de Bulgaarse 
regering
en
Nr. 1336/2008, ingediend door Andrey Kovatchev (Bulgaarse 
nationaliteit), ondersteund door 1 medeondertekenaar, over het 
niet uitvoeren van het Natura 2000-netwerk in Bulgarije en de 
onbevredigende behandeling van een klacht dienaangaande door 
de Commissie
en
Nr. 1518/2008, ingediend door Irina Mateeva (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de Bulgaarse vereniging voor 
vogelbescherming, over het niet-uitvoeren door de Bulgaarse 
overheid van de bepalingen over speciale beschermde gebieden 
zoals vastgelegd in Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het 
behoud van de vogelstand
en
Nr. 1675/2008, ingediend door Alexander Karakachanov 
(Bulgaarse nationaliteit), namens de 'Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens', over zogeheten 'land swapping' en 

    PE 404.456/REV.
    FdR 786449

   PE 407.997/REV.
    FdR 786495

    PE 413.998/REV.
    FdR 756051

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN

   PE 427.074
   FdR 786451



OJ\786314NL.doc 5/14 PE427.054v01-00

NL

corruptie in Bulgarije
en
Nr. 1790/2008, ingediend door Georgi Atanasov (Bulgaarse 
nationaliteit), over de stedenbouwkundige situatie in de Bulgaarse 
stad Varna aan de Zwarte Zee

21. Nr. 631/2007 van Juan Antonio Lopez de Uralde (Spaanse 
nationaliteit), namens Greenpeace Spanje, over bescherming en 
behoud van de riviermond van de Huelva

Nr. 1458/2007, ingediend door Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona 
(Spaanse nationaliteit), namens het 'Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania', over de verontreiniging van de rivier de Tinto 
met de radioactieve isotoop cesium-137 en onvoldoende
inspectiemaatregelen na het incident bij Acerinox in 1998 
(Huelva, Andalusië) 
en 
Nr. 1682/2008, ingediend door José Pablo Vázquez Hierro 
(Spaanse nationaliteit) namens de 'Asociación Mesa de la Ría de 
Huelva' en Pedro Jiménez San José (Spaanse nationaliteit),  
namens 'Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
de Huelva', gesteund door 1 525 medeondertekenaars, over de 
lozing van giftige en radioactieve stoffen in de moerassen van de 
rivier de Tinto en in de rivier de Huelva in Spanje

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421.496
    FdR 777562

   PETI20090901_sir
   1682-08_EN

Vervoer

22. Nr. 1085/2007, ingediend door Axel Bandow (Duitse 
nationaliteit), over vermeende inbreuk op Richtlijn 2002/49/EG 
inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai, door de 
luchthaven Schönefeld 

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

23. Nr. 550/2008, ingediend door Stewart Dalton (Britse 
nationaliteit), over bezwaren tegen de plannen om Sheffield City 
Airport te sluiten

   CM– PE 423.645
   FdR 777583

24. Nr. 434/2006, ingediend door Marco Neves da Silva (Portugese 
nationaliteit), over vermeende ontoereikende veiligheidsnormen 
op de luchthaven van Porto

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

* * *

2 september 2009, 9.00 – 12.30 uur
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9.00 - 10.00 uur (achter gesloten deuren)

25. Coördinatorenvergadering

***********

10.00 uur

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

Grondrechten

27. Nr. 901/2008, ingediend door David Skinner (vermoedelijk 
Zweedse nationaliteit), namens de Christelijke 
belangenvereniging voor ondernemers, over het grondrecht op 
'negatieve vrijheid van vereniging'
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 421.175
   FdR 770973
+ PETI20090901_
adviesEMPL901-08_

Vrij verkeer

28. Nr. 1442/2008, ingediend door CB (Brits ingezetene), gesteund 
door 100 medeondertekenaars, over de negatieve gevolgen van de 
lengte van de Britse procedures voor het verlenen van 
verblijfsvergunningen 
en
Nr. 830/2006, ingediend door Tobias King (Britse nationaliteit), 
over de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG door het Verenigd 
Koninkrijk 
en
Nr. 1068/2008, ingediend door Florencia Guillen (Mexicaanse 
nationaliteit), over ongemakken veroorzaakt door de buitensporig 
lange behandelingsduur van haar aanvraag voor een vergunning 
tot verblijf voor onbepaalde tijd in het Verenigd Koninkrijk, 
ofschoon ze getrouwd is met een EU-burger 
en
Nr. 55/2009, ingediend door R.M. (Indiase nationaliteit), over 
vermeende schending van Richtlijn 2004/38/EG door het 
Verenigd Koninkrijk
en
Nr. 143/2009, ingediend door A.O. (Nigeriaanse nationaliteit), 
over vermeende schending van Richtlijn 2004/38/EG door de 

    CM– PE 426.894
    FdR 784447

   CM– PE 390.353/REV
    FdR 742579

    PETI20090901_sir
   1068-08_EN

    PETI20090901_sir
   55-09_EN

    PETI20090901_sir
   143-09_EN

    PETI20090901_sir
   384-09_EN
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Britse autoriteiten
en
Nr. 384/2009, ingediend door Ali Umair, over gebrekkige 
behandeling van een aanvraag voor een verblijfsvergunning 
ingediend bij het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken
en
Nr. 422/2009, ingediend door Banas Jiri, over een aanvraag voor 
een verblijfsvergunning ingediend bij het Britse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 
2004/38/EG

    PETI20090901_sir
   422-09_EN

29. Nr. 697/2007, ingediend door Razvan Veer (Roemeense 
nationaliteit), over een vermeende onjuiste toepassing van 
Richtlijn 38/2004/EG door de Britse autoriteiten

    PETI20090901_sir
   697-07_EN

30. Nr. 1009/2008, ingediend door Bruno Paul Longy (Britse 
nationaliteit), over de handhaving van de Britse 
immigratievoorschriften en de problemen die zijn van buiten de 
EU afkomstige echtgenote heeft ervaren in verband met haar 
verblijf in het Verenigd Koninkrijk

    PETI20090901_sir
   1009-09_EN

31. Nr. 1307/2007, ingediend door Richard Willmer (Britse 
nationaliteit), over de weigering van het recht van de echtgenote 
van een Brits staatsburger die rechten op grond van het Verdrag 
uitoefent in Italië, om haar echtgenoot te vergezellen naar het 
Verenigd Koninkrijk

   CM– PE 414.051
   FdR 745751

32. Nr. 1047/2007, ingediend door Pol O'Morain (Ierse nationaliteit), 
over de voorwaarden voor de afgifte van visa aan gezinsleden van 
Europese burgers

   CM– PE 414.112
   FdR 746029

33. Nr. 448/2008, ingediend door K. A. (Poolse nationaliteit), over 
vermeende schendingen door de Franse autoriteiten van de EU-
beginselen betreffende het vrije verkeer van EU-burgers

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

34. Nr. 1067/2008, ingediend door Kamaljit Bharath (Britse 
nationaliteit), over vermeende schendingen door het Belgisch 
consulaat in Londen van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het 
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
en

    PETI20090901_sir
   1067-08_EN
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Nr. 1396/2008, ingediend door Andrew Wilson (Britse 
nationaliteit), over vermeende schending van Richtlijn 
38/2004/EG door de Belgische ambassade in Londen

    PETI20090901_sir
   1396-08_EN

35. Nr. 242/2007, ingediend door Lars Evan Jørgensen (Deense 
nationaliteit), over problemen met het Deense bureau voor 
vreemdelingenzaken

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

36. Nr. 995/2002, ingediend door Stylianos Zambetakis (Griekse 
nationaliteit), namens de Vereniging van eigenaren van 
passagiersschepen in Griekenland, over de tenuitvoerlegging in 
Griekenland van Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad  
over cabotage in het zeevervoer

   PE 339.437/REV. IV
   FdR 749744

Erkenning diploma's

37. Nr. 357/2006 ingediend door Kenneth Abela (Maltese 
nationaliteit), over vermeende schendingen van de EG-wetgeving 
betreffende gelijkwaardigheid van kwalificaties door Maltese 
autoriteiten

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Vervoer

38. Nr. 1297/2007, ingediend door F.J.C. (Maltese nationaliteit), over 
de niet-uitvoering van Richtlijn 2002/85/EG door de Maltese 
autoriteiten

   CM– PE 421.144
   FdR 770908

Belastingen

39. Nr. 299/2005, ingediend door Oisin Jones-Dillon (Ierse nationaliteit), 
over de vertrekbelasting in Malta
Nr. 415/2005, ingediend door Anna Ignacak Mifsud (Maltese 
nationaliteit), over de vertrekbelasting in Malta
Nr. 419/2005, ingediend door Robert G. Coenen (Nederlandse 
nationaliteit), over de vertrekbelasting in Malta
Nr. 533/2005, ingediend door Matthew Buttigieg (Maltese 
nationaliteit), over de beperking van het vrije verkeer van personen 
door de hoge luchtvaartbelasting in Malta

Nr. 490/2006, ingediend door Michael Tanti-Dougall (Maltese 
nationaliteit), namens de 'Federated Association of Travel and 
Tourism Agents' (FATTA), over de vertraagde behandeling door de 
Commissie van een klacht over de Maltese vertrekbelasting

PE 376.489/REV.
FdR 687527

PE 392.309
FdR 679807
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40. Nr. 363/2007 ingediend door Doris Mueller (Duitse nationaliteit), over 
vermeende schending door de Griekse autoriteiten van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie

   CM–PE 416.403 REV
   FdR 766202

Palestina

41. nr. 1451/2008, ingediend door David Pegg (Britse nationaliteit), namens 
de afdeling York van de 'Palestine Solidarity Campaign', over hervatting 
van de Europese steun voor het Israëlisch Comité tegen de afbraak van 
woningen (ICHD)
en
Nr. 463/2009, ingediend door Tomasz Brzdak (Poolse nationaliteit), over 
de situatie in Palestina 

   CM– PE 426.996
   FdR 785729

   PETI20090901_sir
   463-09_EN

42. Nr. 1764/2008, ingediend door David Pegg (Britse nationaliteit), namens 
de 'EU Trade Group' van de 'Palestinian Solidarity Campaign', over het 
verbieden van alle invoer door de EU van producten uit de Israëlische 
nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden 

   PETI20090901_sir
   1764-08_EN

******

B. Verzoekschriften waarvan, in het licht van het schriftelijk antwoord van de 
Europese Commissie, wordt voorgesteld de behandeling als afgesloten te beschouwen

43. Nr. 253/2000, ingediend door de heer Michael Angelopoulos (Griekse 
nationaliteit), over het ontslag van 188 werknemers van de 
kunstmestfabriek 'SY.EL.AE' 

   CM– PE 302.895
   FdR 785664

44. Nr. 1015/2001, ingediend door Cathy Darling (Ierse nationaliteit), 
namens de vereniging 'Families Advocate Immediate Redress –
FAIR' (Gezinnen vóór onmiddellijke schadeloosstelling) over de 
deregulering van de taxisector in Ierland

   CM– PE 321.492/REV
   FdR 489599

45. Nr. 442/2006, ingediend door Peter Dunne (Ierse nationaliteit), over de 
activiteiten van het Ierse 'Office for Taxi Regulation'

   CM– PE 396.594
   FdR 691297

46. Nr. 989/2004, ingediend door Björn Wackerhagen (Duitse nationaliteit), 
namens de 'Kieler Wach- und Schliessgesellschaft' (een in Kiel gevestigd 
beveiligingsbedrijf), over het voorstel van de Commissie tot wijziging 
van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd 

    CM– PE 386.612
    FdR 785667
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47. Nr. 148/2005, ingediend door Ferenc Tibor Zsák (Hongaarse 
nationaliteit), namens de Vereniging van natuurbeschermers in Oost-
Hongarije, gesteund door 4 000 medeondertekenaars, over de aanleg van 
een weg en de ontwikkeling van een wooncomplex in de buurt van een 
Natura 2000-gebied 

   CM– PE 367.643
   FdR 785668

48. Nr. 80/2006 ingediend door José Camacho (Portugese nationaliteit), 
namens de Federatie van de Portugese Gemeenschap in Nederland, over 
vermeende inbreuken op werknemersrechten in Nederland

   CM– PE 388.740
   FdR 785669

49. Nr. 90/2006, ingediend door Malte Magold (Duitse nationaliteit), namens 
Günther Schmidt, over een verbod op het gebruik van schadelijke 
keramische vezels in voertuigen, met name in katalysatoren 

   CM– PE 386.439
   FdR 785670

50. Nr. 142/2006, ingediend door Wasilios Katsoulis (Duitse nationaliteit), 
over discriminatie van gehandicapten door Duitse 
verzekeringsmaatschappijen
en 
Nr. 609/2008, ingediend door Wasilios Katsoulis (Griekse nationaliteit), 
over discriminatie van gehandicapten door Duitse 
verzekeringsmaatschappijen en het meest recente arrest van het Hof 
inzake de ongeldigheid van contracten die clausules bevatten waarin 
sprake is van discriminatie op grond van een handicap

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

51. Nr. 171/2007, ingediend door Breeda Moynihan Cronin TD (Iers 
parlementslid), over het feit dat de Ierse telecommunicatieautoriteiten 
hun verplichtingen volgens de richtlijn inzake de universele dienst niet 
nakomen 

   CM– PE 392.341
   FdR 785673

52. Nr. 477/2007, ingediend door Catherina Groeneveld (Ierse 
nationaliteit), over een verbod op thuisonderwijs in Duitsland

   CM– PE 402.619/REV
   FdR 766204

53. Nrs. 701/2007 en 702/2007, ingediend door John McCarthy en Mary 
Maddock (Ierse nationaliteit), die zich verzetten tegen de toepassing 
van elektroshockbehandeling in Ierland krachtens de 'Mental Health 
Act 2001' (Wet op de geestelijke gezondheidszorg)

   CM– PE 419.976
   FdR 766545

54. Nr. 744/2007, ingediend door Hubert Busekros (Duitse nationaliteit), 
gesteund door 2 medeondertekenaars, over een verbod op 
thuisonderwijs in Duitsland

   CM– PE 416.409
   FdR 756143

55. Nr. 840/2007, ingediend door Teresa Hayes (Ierse nationaliteit), 
gesteund door 12 medeondertekenaars, over nalatigheid van de Ierse 
regering ten aanzien van onderwijs voor minderjarigen die aan 
autisme lijden

   CM– PE 418.051
   FdR 759752
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56. Nr. 932/2007, ingediend door Philip Andrews (Ierse nationaliteit), 
over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG met betrekking 
tot de eisen aan reizen en visa voor de echtgenoten van onderdanen 
van de EU

   CM– PE 426.966
   FdR 785692

57. Nr. 960/2007, ingediend door Gerardine O'Brien (Ierse nationaliteit), 
over financiële verliezen als gevolg van fraude door een plaatselijke 
bankier

    CM– PE 415.038
    FdR 749985

58. Nr. 990/2007, ingediend door Carlos Carrasco Munoz de Vera 
(Spaanse nationaliteit), over misbruik van Europees geld voor een 
wegenbouwproject in Palazuelos de Eresma (Spanje)

   CM– PE 415.039
   FdR 749986

59. Nr. 1177/2007, ingediend door Maura Griffin (Ierse nationaliteit), 
over niet-erkenning van haar lesbevoegdheid in 
informatietechnologie in het Verenigd Koninkrijk

   CM– PE 419.977
   FdR 766550

60. Nr. 1300/2007, ingediend door Sheelagh Morris (Ierse nationaliteit), 
namens 'St. Margarets Concerned Residents Group', over 
onregelmatigheden betreffende de toegang tot informatie en de 
openbare raadpleging in verband met de goedkeuring van 
ontwikkelingswerkzaamheden op de luchthaven van Dublin

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

61. Nr. 1416/2007, ingediend door Roland Blomeyer (Duitse 
nationaliteit), over discriminatie van EU-burgers als gevolg van de 
nieuwe Spaanse wetgeving inzake EU-burgers die in Spanje wonen
en
Nr. 1500/2008 ingediend door de heer Graser (Duitse nationaliteit), 
over het ongerief van de nieuwe Spaanse wetgeving die de 
verblijfsvergunningen voor burgers van de EU regelt

    PETI20090901_sir
   1416-07_EN

    CM– PE 426.998
    FdR 785731

62. Nr. 461/2008, ingediend door Yolande Rodulfo (Franse 
nationaliteit), over wezenuitkeringen

   CM– PE 416.509
   FdR 785678

63. Nr. 657/2008, ingediend door Tanja Monti Hofer (Duitse 
nationaliteit), over problemen met de toelating van een driewielig 
voertuig voor personenvervoer in Duitsland

   CM– PE 426.968
   FdR 785694

64. Nr. 706/2008, ingediend door Vladimir Plachetka (Duitse 
nationaliteit), over de niet-erkenning van zijn Tsjechische 
artsenopleiding door de Duitse autoriteiten

   CM– PE 418.079
   FdR 785680

65. Nr. 847/2008 ingediend door Owen O'Neill (Ierse nationaliteit), 
gesteund door 1 medeondertekenaar, over de vaststelling van zijn 
pensioen en de daarmee samenhangende onverenigbaarheid met de 
beginselen in Richtlijn 2001/23/EG van de Raad inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende 
het behoud van rechten van werknemers bij overgang van 

   CM– PE 421.169
   FdR 770967
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ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen 

66. Nr. 976/2008, ingediend door Sofia Papalexiou (Griekse 
nationaliteit), en één medeondertekenaar, over het gebrek aan 
handhaving door de Griekse autoriteiten van de bepalingen in een 
aantal communautaire voorschriften op het gebied van het milieu in 
verband met maatregelen ter bestrijding van verontreiniging in het 
gebied rondom een aantal riviermondingen en in kuststroken in 
Noord-Griekenland 

   CM– PE 423.688
   FdR 777661

67. Nr. 1052/2008, ingediend door Aldwyn Llewelyn (Britse 
nationaliteit), over wettelijke rechten in verband met 
samenlevingscontracten in Frankrijk (PACS - pacte civil de 
solidarité) en Groot-Brittannië (civil partnership)

    CM– PE 426.970
    FdR 785697

68. Nr. 1159/2008, ingediend door Udo Nietz (Duitse nationaliteit), over 
door de EU ondersteund beleid voor integratie van 50-plussers in het 
arbeidsleven

   CM– PE 426.972
   FdR 785699

69. Nr. 1160/2008, ingediend door Aicha Lahrouchi (Marokkaanse 
nationaliteit), over de arbeidsomstandigheden van Marokkaanse 
vrouwen in Spanje 

   CM– PE 426.973
   FdR 785700

70. Nr. 1250/2008 ingediend door Sotirios Gkanatsios (Griekse 
nationaliteit), namens 'EAK' (vereniging van getroffen 
grondbezitters en veehouders in Karla in de provincie Magnisia) 
over de heraanleg van het Karla-meer en de beschikkingsbeperking 
voor de getroffen landbouwers en veehouders die daar het gevolg 
van is

   CM– PE 426.994
   FdR 785727

71. Nr. 1272/2008, ingediend door Silvio Mundinger (Duitse 
nationaliteit), namens 'Bürgerinitiative unteres Härtsfeld e.V'., 
gesteund door 3 medeondertekenaars, over de plaatsing van een 
zend- en ontvangstinstallatie voor mobiele telefonie

   CM– PE 426.995
   FdR 785728

72. Nr. 1280/2008, ingediend door K. R. (Finse nationaliteit), over een 
verplichting tot het gebruik van ecologische wasmiddelen 

   CM– PE 426.975
   FdR 785703

73. Nr. 1283/2008, ingediend door Dorina Vasilescu (Roemeense 
nationaliteit), over de toepassing in Italië van Richtlijn 96/71/EG 
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog 
op het verrichten van diensten 

   CM– PE 426.976
   FdR 785707

74. Nr. 1289/2008, ingediend door Mary Suzanne O'Connor (Griekse en 
Britse nationaliteit), namens de Coalitie voor dierenbescherming in 

   CM– PE 426.978
   FdR 785709
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Griekenland, over de schending door de Griekse autoriteiten van de 
bepalingen in Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor 
het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren

75. Nr. 1310/2007, ingediend door Margaret Cronin (Ierse nationaliteit), 
over de rechten van kinderen met speciale behoeften

 CM– PE 414.052
 FdR 745756

76. Nr. 1359/2008, ingediend door S.B. (Duitse nationaliteit), over 
uniforme regels voor het gebruik van voor- en achternamen

   CM– PE 426.987
   FdR 785718

77. Nr. 1399/2008, ingediend door M.S. (Ierse nationaliteit), over 
schending van zijn recht op rechtsbijstand, zoals vastgelegd in Richtlijn 
2003/8/EG van de Raad, door de 'Maltese Advocate for Legal Aid'

   CM– PE 426.989
   FdR 785720

78. Nr. 1404/2008, ingediend door Robert Verkerk (Britse nationaliteit), 
namens de 'Alliance for Natural Health', over een dringend 
noodzakelijke herziening van de beoordeling en het beheersen van de 
gevaren van elektromagnetische velden voor de volksgezondheid

   CM– PE 426.991
   FdR 785722

79. Nr. 1421/2008, ingediend door Gunar Erhardt (Duitse nationaliteit), 
over niet-naleving in Duitsland van de regelgeving inzake gelijke 
behandeling van gehandicapten 

   CM– PE 426.993
   FdR 785724

80. Nr. 1499/2008, ingediend door Jos Aalders (Nederlandse nationaliteit), 
namens de Kinderombudsman, over verplichte installatie van 
bewegingsmelders in personenauto's

   CM– PE 426.997
   FdR 785730

81. Nr. 1541/2008, ingediend door Maurizio Infante (Italiaanse 
nationaliteit), over de uitbreiding van het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1400/2002 tot motorfietsen 

   CM– PE 427.002
   FdR 785735

82. Nr. 1583/2008, ingediend door Nicoleta Văcărăşteanu (Roemeense 
nationaliteit), over niet-erkenning in Roemenië van een in Groot-
Brittannië behaald diploma

   CM– PE 427.003
   FdR 785738

83. Nr. 1595/2008, ingediend door M. H. (Duitse nationaliteit), over 
toekenning van een eigenwoningtoelage voor zijn huis in het buitenland 

   CM– PE 427.007
   FdR 785745

84. Nr. 1620/2008, ingediend door Konstantinos Anastopoulos (Griekse 
nationaliteit), namens de vereniging van Griekse belastingdeskundigen 
'P.E.F.E.', gesteund door 2 medeondertekenaars, over het niet naleven 
door het Griekse kadaster van de bepalingen in Richtlijn 91/533/EEG 
van de Raad betreffende de verplichting van de werkgever de 
werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn 
arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn 

  CM– PE 427.011
   FdR 785749
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85. Nr. 1639/2008, ingediend door Peter Bursch (Duitse nationaliteit), over 
de labellings- en meldvoorschriften voor detergentia in Europa

   CM– PE 427.012
   FdR 785750

86. Nr. 1665/2008, ingediend door Becky Hogge (Britse nationaliteit), 
namens de 'Open Rights Group', gesteund door 13 952 
medeondertekenaars, over de verlenging van de beschermingtermijn 
van het auteursrecht op geluidsopnamen

    CM– PE 426.903
    FdR 784459

87. Nr. 1672/2008, ingediend door B.K. (Duitse nationaliteit), over 
verschillen in Europa in de wetgeving inzake faillissementen van 
personen

   CM– PE 427.013
   FdR 785751

88. Nr. 1695/2008, ingediend door W.R. (Duitse nationaliteit), over het niet 
eerbiedigen in Frankrijk en Duitsland van de procedures betreffende de 
wederzijdse erkenning van vakbekwaamheden

   CM– PE 427.014
   FdR 785752

89. Nr. 1753/2008, ingediend door V.T.L. (Spaanse nationaliteit), over de 
Duitse ziektekostenverzekering

   CM– PE 427.015
   FdR 785753

90. Nr. 1778/2008, ingediend door Ingela Bursjöö (Zweedse nationaliteit) 
namens 'Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen', 
over bescherming van het natuurlijke milieu in het Finngös-ravijn en 
het Björnedammsdal in de gemeente Patille in Storgöteborg

   CM– PE 427.016
   FdR 785754

91. Nr. 1829/2008, ingediend door Siegfried Pichler (Oostenrijkse 
nationaliteit), namens de 'Arbeiterkammer Salzburg' 
(arbeidsorganisatie), over de fusie Sappi/M-real

   CM– PE 427.017
   FdR 785755

92. Nr. 14/2009, ingediend door Friedhelm Höfer (Duitse nationaliteit), 
over betaalde hotline- en servicenummers

   CM– PE 427.018
   FdR 785757

93. Nr. 33/2009, ingediend door Klaus Landahl (Duitse nationaliteit), over 
de vermelding van de oorsprong en herkomst van voedingsmiddelen

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

o O o

94. Datum en plaats volgende vergadering
 1 oktober 2009, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur


