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1. Aanneming van de ontwerpagenda1  (1) PE 430.439
FdR 794250

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 14 september 2009

PV– PE 428.262
FdR 794003

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag

In aanwezigheid van de Commissie

5. Werkdocument over de mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad “Een ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht ten dienste van de burger” 
(Stockholmprogramma)
COM(2009)0262
Rapporteur:  WALLIS (ALDE)
- behandeling werkdocument
- goedkeuring

    DT– PE 428.214
    FdR 790433

                                               
1 Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997 op grond van werkdocument PE 223.544 

worden de agendapunten onder B niet op deze vergadering behandeld. Ieder lid kan evenwel staande de 
vergadering verzoeken dat een punt onder B verplaatst wordt naar rubriek A. Dit punt zal dan automatisch voor 
behandeling met debat worden opgenomen in rubriek A van een volgende vergadering.
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A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijk antwoord van de Commissie in de 
commissie worden behandeld

Vervoer

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

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

7. 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

Milieu

8. 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

9. Nr. 0169/2007, ingediend door Marc de Schower (Belgische 
nationaliteit), gesteund door 8 medeondertekenaars, over het 
overvliegen van een bewoond gebied (40 000 inwoners) ten 
noorden van de luchthaven van Madrid-Barajas
(in aanwezigheid van de indiener)

    PE 396.630/REV.
    FdR 789326

10. Nr. 0714/2007, ingediend door Konrad Wasniewski (Poolse 
nationaliteit), over plannen voor een autosnelweg door een 
beschermd gebied ten noordwesten van Warschau  

   CM– PE 405.827
   FdR 720552

11. Nr. 1079/2003, ingediend door Carlo Oldani en 5 
medeondertekenaars (Italiaanse nationaliteit), namens 
"Coordinamento comitati no-tangenziale Parco del Ticino e Parco 
agricolo sud-Milano", over een infrastructuurproject voor de 
aanleg van een snelweg, in strijd met de Europese wetgeving 
inzake milieueffectbeoordeling en transparantie in de uitvoering 
van openbare werken

   PE 357.724/REV. III
   FdR 723114

12. Nr. 760/2007, ingediend door Cosimo Fracasso (Italiaanse 
nationaliteit), over een dioxinealarm in Taranto

   CM– PE 404.458
   FdR 713965

13. Nr. 212/2008, ingediend door Ioannis Papadopoulos (Belgische 
nationaliteit), over de aanleg van stortplaatsen
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 416.475
   FdR 756635
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Visserij

14. Nr. 295/2009, ingediend door Des May (Ierse nationaliteit), 
namens de Western Eel Fishermen Association (vereniging van 
westelijke aalvissers), over de vermeende uitsluiting van de 
vissers van het uitbreidingsproces van het aalbeheersplan in 
Ierland

   CM– PE 428,108
   FdR 789534

15. Nr. 1392/2008, Nr. 1392/2008, ingediend door Martin Kerin 
(Ierse nationaliteit), over het gemeenschappelijk visserijbeleid en 
vissen met drijfnetten

   CM– PE 424.028
   FdR 784444

Discriminatie

16. Nr. 951/2008, ingediend door Erik Beving (Nederlandse 
nationaliteit), over het discriminerende karakter van de wetgeving 
met betrekking tot ruimtelijke ordening in Ierland
en
Nr 1477/2008, ingediend door thomas Doorhy (Ierse 
nationaliteit), over het discriminerende karakter van de clausule 
die een minimumduur van bewoning vereist voor het toekennen 
van woningbouwvergunningen in Galway (Ierland)
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Nr. 458/2009, ingediend door Tomás Sharkey (Ierse nationaliteit), 
over de toepassing van de bewoningsclausule en de beperking van 
het recht om eigendom te verkopen in Ierland

    PETI20091103_sir
    951-08_EN

    CM– PE 426.896
    FdR 784452

    CM– PE 429.651
    FdR 792288

17. Nr 1480/2008, ingediend door E.J. Ramsbottom (Britse 
nationaliteit), over discriminatie op grond van leeftijd door 
verschillende hypotheekinstellingen en banken

    CM– PE 426.897
    FdR 784453

Erkenning diploma's

18. 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

19. 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

* * *
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4  november 2008, 9.00 - 12.30 uur

9.00 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

20. Coördinatorenvergadering

***********

10.00 uur

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

Gezondheid en veiligheid

22. Nr. 88/2009, ingediend door Sean Farren (Ierse nationaliteit), 
over het feit dat de Ierse autoriteiten de verkeersveiligheid niet 
kunnen waarborgen
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

23. Nr. 1676/2008, ingediend door Kay Keane (Ierse nationaliteit), 
over de verkeersveiligheid in Ierland
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

24. Nr. 1305/2007, ingediend door Pat Dineen (Ierse nationaliteit), 
over mogelijke risico's met betrekking tot de onveilige in-/uitrit 
van hun terrein
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

    PE 415.076/REV.
    FdR 791834

25. Nr. 665/2009, ingediend door James McErlain (Ierse 
nationaliteit), over uitblijven van maatregelen van County Kerry 
ter verbetering van de verkeersveiligheid
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

    PETI20091103_sir
    665-09_EN

26. Nr. 1181/2007, ingediend door Frank Doyle (Ierse nationaliteit), 
gesteund door 12 medeondertekenaars, over aanwijzingen voor de 
maximumsnelheid

   CM– PE 421,492
   FdR 777516

27. Nr. 986/2006, ingediend door Theodoros Dalmaris (Griekse 
nationaliteit), over de schending van Griekse en communautaire 
bepalingen betreffende speciale voorwaarden voor de erkenning 
van inrichtingen die zich bezighouden met de groothandel of 
verkoop van producten van dierlijke oorsprong

   CM– PE 392.230/REV
   FdR 770872
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Sociale zaken

28. Nr. 876/2008, ingediend door Lucy Jane Marie Stewart (Britse 
nationaliteit), over haar recht op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering wanneer zij in een andere lidstaat 
van de EU woont dan de staat waarvan zij staatsburger is
(in aanwezigheid van de indiener)

    PE 423.669/REV.
    FdR 791839

Milieu

29. Nr. 1300/2008, ingediend door Angel Lashev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de "Stuurgroep milieubescherming 
gemeente Novi Iskar", gesteund door 1920 medeondertekenaars, 
over de catastrofale vervuiling van Novi Iskar, een voorstad van 
Sofia, door gevaarlijk afval

   CM– PE 426.979
   FdR 785710

30. Nr. 1304/2008, ingediend door Ewa Sienkiewiez Hippler (Poolse 
nationaliteit), namens milieubeweging "Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej", over vervuiling door afval van de verwerking van 
kadavers

   CM– PE 426.980
   FdR 785711

Sociale zaken

31. Nr. 601/2007, ingediend door Anastassios Ghiatis (Griekse 
nationaliteit), namens de personeelsraad van de Alpha Bank, 
gesteund door 1 medeondertekenaar, over de verzekering van 
personeelsleden van de Alpha Bank en een vermeende inbreuk op 
Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende 
de informatie en de raadpleging van de werknemers in de 
Europese Gemeenschap

CM– PE 414.092
FdR 746003

32. Nr. 678/2008, ingediend door Nikos Frangakis (Griekse 
nationaliteit), namens het advocatenkantoor "Souriadakis -
Frangakis - Skaltsas - Pantelakis", over de hervorming van het 
"Pensioenfonds voor het Personeel van de Bank of Greece" (de 
Griekse Centrale Bank)

   CM– PE 423.658
   FdR 777602

33. Nr. 709/2007, ingediend door Paulina Sikorska-Radek (Poolse 
nationaliteit), over arbeidsvoorwaarden voor Poolse artsen die in 
de openbare gezondheidszorg werken
en
Nr. 885/2007, ingediend door Krzysztof Bukiel (Poolse 
nationaliteit), namens "OZZL" (nationale vakbond voor artsen), 
gesteund door 6770 medeondertekenaars, over de 
arbeidsomstandigheden van Poolse artsen

   CM– PE 416.408
   FdR 756142

   PE 416.423
   FdR 756211
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34. Nr. 1186/2007, ingediend door Michael Cain (Britse 
nationaliteit), over een ziektekostenverzekering voor Britse 
staatsburgers in Frankrijk
en
Nr. 1218/2007, ingediend door Djordjevic Peter (Britse 
nationaliteit), over een ziektekostenverzekering voor Britse 
staatsburgers in Frankrijk

   CM– PE 414.253
   FdR 747374

   PE 414.254
   FdR 747375

Discriminatie

35. Nr. 737/2008, ingediend door Janis Vaisla (Letse nationaliteit), 
over discriminatie op grond van nationaliteit in verband met de 
aankoop van een vliegticket

   CM– PE 423.660
   FdR 777605

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

36. Nr. 930/2002, ingediend door Maria Chortatou (Griekse 
nationaliteit), namens de "Somatio Simbasiouchon OPAP AE" 
(vereniging contractwerknemers OPAP AE), over het niet-
omzetten van arbeidscontracten van bepaalde duur in 
arbeidscontracten van onbepaalde duur

   PE 337.307/REV. III
   FdR 720291

37. Nr. 233/2003, ingediend door Christos Polyzogopoulos (Griekse 
nationaliteit), namens de Griekse arbeidersvereniging (GSEE), 
gesteund door één medeondertekenaar, over het verzuim van 
Griekenland om Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 
1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP 
gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten van 
bepaalde duur na te leven
en
Nr. 455/2005, ingediend door Magdalini Tsipra (Griekse 
nationaliteit), namens de P.O.E.I.D.D. (Pan-Helleense Federatie 
van Ambtenaren die volgens het privaatrecht zijn aangenomen ), 
over het verzuim van Griekenland om Richtlijn 99/70/EG 
betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake tijdelijke arbeidsovereenkomsten na te 
leven

   CM– PE 400.402
   FdR 702844

38. Nr. 336/2003, ingediend door Spyros Provotas (Griekse 
nationaliteit), over richtlijn 1999/70/EG van de Raad inzake de 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

   PE 341.522/REV. IV
   FdR 720304

39. Nr. 669/2003, ingediend door Dimitrios Gousidis (Griekse 
nationaliteit), namens “Journalist's Union of Macedonia and 
Thrace Daily Newspapers” en één medeondertekenaar, over de 
aanstellingsvoorwaarden voor journalisten die bij “ERT” (de 
Griekse radio en televisie) werken

   PE 346.821/REV. IV
   FdR 708932
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40. Nr. 296/2004, ingediend door Irini Savvidou (Griekse 
nationaliteit), namens de Vereniging van werknemers met 
plaatselijke arbeidscontracten van de gemeente Veria ("Somtatio 
Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias"), 
gesteund door 1 medeondertekenaar, over misbruik van 
arbeidscontracten van bepaalde duur
en
Nr. 356/2004, ingediend door Dimitrios Papadinas (Griekse 
nationaliteit), over beweerd misbruik van tijdelijke 
aanwervingscontracten

   PE 355.655/REV. III
   FdR 708435

   PE 355.657/REV. III
   FdR 708566

41. Nr. 460/2005, ingediend door Eleni Dimakopoulou (Griekse 
nationaliteit), gesteund door twee medeondertekenaars, over het 
verzuim van Griekenland om Richtlijn 1999/70/EG van de Raad 
betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake tijdelijke arbeidsovereenkomsten na te 
leven
en
Nr. 665/2005 ingediend door Anastasia Petala (Griekse 
nationaliteit), over het feit dat Griekenland Richtlijn 1999/70/EG 
van de Raad betreffende de door het EVV, de UNICE en het 
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd, niet naar behoren ten uitvoer legt
en
Nr. 300/2007, ingediend door Christos Nikoloutsopoulos en 
Konstantinos Tokatlidis (Griekse nationaliteit), gesteund door 33 
medeondertekenaars, over het niet naleven in Griekenland van 
Richtlijn 1999/70/EG van de Raad betreffende de door het EVV, 
de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

   PE 372.054/REV. II
   FdR 702312

   PE 372.079/REV. II
   FdR 702313

   CM– PE 400.341
   FdR 702211

42. Nr. 1045/2007, ingediend door Foteini Dermitsaki (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 24 medeondertekenaars, over het feit 
dat de City of Athens Cultural Organisation (culturele organisatie 
van de stad Athene) Richtlijn 1999/70/EG niet naleeft

   PE 408.001/REV.
   FdR 766272

43. Nr. 1046/2007, ingediend door Lilia Giousoupova (Griekse 
nationaliteit), over de niet-naleving door Griekenland van 
Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende 
de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd

   CM– PE 411.978
   FdR 738834

44. Nr. 1376/2007, ingediend door Eleni Kalampoka (Griekse 
nationaliteit), over het niet uitvoeren in Griekenland van richtlijn 
1999/70/EG van de Raad betreffende de door het EVV, de 
UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
en

   CM– PE 414.602
   FdR 745797

   CM– PE 414.077
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Nr. 1468/2007, ingediend door Fotini Dermitzaki (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 34 medeondertekenaars, over het 
verzuim van Griekenland te voldoen aan Richtlijn 1999/70/EG 
van de Raad betreffende de door het EVV, de UNICE en het 
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd

   FdR 745812

45. Nr. 141/2009, ingediend door Giannis Fetfatsidis (Griekse 
nationaliteit), over de uitvoering in Griekenland van de 
bepalingen in Richtlijn 1999/70/EG van de Raad betreffende de 
door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd

   CM– PE 427.086
   FdR 786478

46. Nr. 74/2005, ingediend door Ramón Román Gálvez (Spaanse 
nationaliteit), namens het Nationaal Platform van Verenigingen 
van Docenten Informatica (PNAPI), over de publicatie door de 
Europese Unie van twijfelachtige informatie over het Spaanse 
onderwijssysteem op het gebied van informatica

   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

47. Nr. 586/2005, ingediend door Ioannia Voutinopoulos (Griekse 
nationaliteit), over vermeende criminele beurstransacties in 
Griekenland

   CM– PE 374.292/REV
   FdR 789284

48. Nr. 764/2005, ingediend door Percy Malitte (Duitse nationaliteit), 
over een vermeende schending van zijn auteursrechten

   CM– PE 428.012
   FdR 789355

49. Nr. 375/2006, ingediend door Efthimia Dilpizoglou (Nederlandse 
nationaliteit), over het feit dat zij geen toestemming krijgt om in 
Frankrijk stage te lopen

   CM– PE 384.392/REV
   FdR 789306

50. Nr. 267/2007, ingediend door Seija Pahl (Finse nationaliteit), 
gesteund door plaatselijke verenigingen, tegen een stedelijk 
ontwikkelingsproject in een Natura 2000-wetland

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

51. Nr. 276/2007 ingediend door Ioan Paul (Roemeense nationaliteit), 
gesteund door 34 medeondertekenaars, over de nadelige gevolgen 
voor de gezondheid van bewoners veroorzaakt door de 
activiteiten van een nabijgelegen bedrijf dat gespecialiseerd is in 
het recyclen van dierlijk afval

   PE 396.647/rev.II
   FdR 789328

52. Nr. 299/2007, ingediend door Denis Dineen (Ierse nationaliteit), 
namens het buurtgenootschap Watergrasshill, over 
ongeautoriseerde wijziging in het gebruik en de eigendom van de 
N8 Rondweg Watergrasshill, een mede door het EFRO 
gefinancierde infrastructuur

   PE 400.340/REV. II
   FdR 789329

53. Nr. 394/2007, ingediend door Peter Welz (Duitse nationaliteit), 
over het beleid van Svensk Kassaservice ten aanzien van de 
uitgifte van identiteitskaarten aan niet-Zweden

   CM– PE 428.013
   FdR 789356
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54. Nr. 0703/2007, ingediend door Mary Fitzpatrick (Ierse 
nationaliteit), over een vermeende inbreuk in Ierland op Richtlijn 
1999/70/EG van de Raad betreffende de raamovereenkomst 
inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

   PE 405.826
   FdR 720550

55. Nr. 819/2007, ingediend door Sean Smyth (Ierse nationaliteit), 
over een dodelijk ongeval ten gevolge van niet-naleving van de 
regelgeving inzake veiligheid op het werk

   CM– PE 411.967
   FdR 738823

56. Nr 87/2008, ingediend door K.B. (Maltese nationaliteit), over de 
omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

   DV-PE 415.095
   FdR 750411

57. Nr. 116/2008, ingediend door Constant Verbraeken (Belgische 
nationaliteit), over de situatie in Bulgaarse weeshuizen

   CM– PE 414.130
   FdR 746191

58. Nr. 151/2008, ingediend door Aleksander Ruszczyk (Poolse 
nationaliteit), over discriminatie van Oost-Europese EU-burgers 
in Nederland

   CM– PE 428.018
   FdR 789361

59. Nr. 416/2008, ingediend door Gábor Somorjai (Hongaarse 
nationaliteit), over ontoereikende omzetting van communautaire 
regelgeving op sociaal en arbeidsgebied in Hongarije

   CM– PE 416.504/REV
   FdR 790362

60. Nr. 616/2008, ingediend door Elizabeth Reidy (Poolse en Ierse 
nationaliteit), over de beslaglegging op haar huis in Ierland

   CM– PE 428.022
   FdR 789367

61. Nr. 637/2008, ingediend door Pawel Szczepanski (Poolse 
nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over veilige 
wegwerpinjectienaalden

   CM– PE 421.153
   FdR 770933

62. Nr. 640/2008, ingediend door Giovanni Caruso (Italiaanse 
nationaliteit), over niet-erkenning door Ryanair van zijn Franse 
“carte de séjour” als geldig legitimatiebewijs

   CM– PE 428.023
   FdR 789368

63. Nr. 654/2008, ingediend door Antonio Tait (Italiaanse 
nationaliteit), over de slechte kwaliteit van de dienstverlening 
door Poste Italiane

   CM– PE 418.076
   FdR 759790

64. Nr. 954/2008, ingediend door Marie Cole (Duitse nationaliteit), 
over vermeende mensenrechtenschendingen en discriminatie 
jegens haar en haar gezin

   CM– PE 428.030
   FdR 789376

65. Nr. 1114/2008, ingediend door David Vallespi i Ros (Spaanse 
nationaliteit), over geweigerde toegang tot informatie met 
betrekking tot het geplande tracé van de hogesnelheidstrein 
(AVE) tussen Barcelona en Madrid

   CM– PE 428.036
   FdR 789413
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66. Nr. 1115/2008, ingediend door Wolf Zubrytzki (Duitse 
nationaliteit), over de gelijke behandeling van rolstoelpatiënten

    CM– PE 428.037
    FdR 789414

67. Nr. 1332/2008, ingediend door Padraig Geraghty (Ierse 
nationaliteit), over het belang van de handhaving van de 
vliegverbinding tussen de luchthavens Shannon en Heathrow

   CM– PE 424.024
   FdR 784438

68. Nr. 1514/2008, ingediend door Boris Galonske (Duitse 
nationaliteit), over vermeende schendingen van het EG-beginsel 
van het vrije verkeer van goederen

    CM– PE 428.053
    FdR 789446

69. Nr. 1578/2008, ingediend door H.L. (Oostenrijkse nationaliteit), 
over schulden van de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij AUA

    CM– PE 428.054
    FdR 789447

70. Nr. 1602/2008, ingediend door Gennaro Sepe (Italiaanse 
nationaliteit), namens Paradise S.A.S di Sepe Gennaro & C, over 
de herbestemming van een tabaksverkooppunt tot een bar en vice 
versa

    CM– PE 428.056
    FdR 789450

71. Nr. 1659/2008, ingediend door Dieter Zissner (Duitse 
nationaliteit), namens B1, B9, B39, A61 Pamina 39700 Mitg., 
over gezondheidsrisico's door lawaai en fijnstof op de B9, B39 en 
A6 in Duitsland

    CM– PE 428.058
    FdR 789453

72. Nr. 1668/2008, ingediend door Rudolf Brockmann (Duitse 
nationaliteit), over luchtvervuiling in Spanje door open vuur in de 
landbouw

    CM– PE 428.059
    FdR 789454

73. Nr. 1739/2008, ingediend door Adriana Palleni (Italiaanse 
nationaliteit), namens Comitati Cittadini Indipendenti, over 
overlast en vervuiling door verkeer in het historische centrum van 
Minerbio (Italië)

    CM– PE 428.066
    FdR 789461

74. Nr. 1746/2008, ingediend door Maksim Reva (Estse nationaliteit), 
over het recht van in Estland woonachtige personen van 
onbepaalde nationaliteit om te stemmen bij de Europese 
verkiezingen

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

75. Nr. 1748/2008, ingediend door Xenia Burlaca (Roemeense 
nationaliteit), over weigering door de universiteit van Edinburgh 
om haar Roemeense nationaliteit in aanmerking te nemen bij de 
berekening van het collegegeld

   PETI20091103_sir
   1748-08_EN
   + ltScot1748-08_EN

76. Nr. 1770/2008, ingediend door Joseph Kiefer (Luxemburgse 
nationaliteit), over vertraagde tenuitvoerlegging van Richtlijn 
77/187/EEG van de Raad, inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten 
van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen 
of onderdelen daarvan, in Luxemburg

   CM– PE 428.069
   FdR 789464
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77. Nr. 1784/2008, ingediend door Shina Memud (Nigeriaanse 
nationaliteit, woonachtig in Roemenië), over vermeende 
schendingen 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 door het Verenigd 
Koninkrijk

   CM– PE 428.070
   FdR 789465

78. Nr. 1862/2008, ingediend door Sancho Rodríguez Villar (Spaanse 
nationaliteit), over het feit dat de Spaanse overheid zijn 
specialisatiestudie in de medicijnen niet erkent en valideert

   CM– PE 428.076
   FdR 789487

79. Nr. 1879/2008, ingediend door Chris Robillard (Britse 
nationaliteit), gesteund door 1 560 medeondertekenaars, over zijn 
bezwaren tegen het toekennen van EU-steun aan een project 
bedoeld om het Dartington College of Arts en het University 
College Falmouth samen te voegen

   CM– PE 428.077
   FdR 789488

80. Nr. 13/2009, ingediend door Julio César de Oliveira Lopes 
(Portugese nationaliteit), over de bepalingen betreffende het 
legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en 
straffen, als vastgesteld in artikel 49 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie

   CM– PE 428.079
   FdR 789492

81. Nr. 23/2009, ingediend door Simon Collyer (Britse nationaliteit), 
namens Justice Organisation, over een eerlijke behandeling van 
werklozen

   PETI20091103_sir
   23-09_EN
+ ltEMPL23-09_EN

82. Nr. 26/2009, ingediend door Bojan Navonik (Sloveense 
nationaliteit), over problemen met zijn werkloosheidsuitkering in 
Oostenrijk

  CM– PE 428.080
   FdR 789494

83. Nr. 82/2009, ingediend door D.O. (Nederlandse nationaliteit), 
over blokkering en censurering van internet door de Nederlandse 
justitie

   CM– PE 428.082
   FdR 789496

84. Nr. 110/2009, ingediend door Gerlinde Rogatsch en Florian 
Kreibach (Oostenrijkse nationaliteit, namens de ÖVP 
Landtagsklub, over verordening (EG) nr. 2252/2004 betreffende 
de normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische 
gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en 
reisdocumenten

   CM– PE 428.084
   FdR 789498

85. Nr. 114/2009, ingediend door A.R. (Italiaanse nationaliteit), over 
dubbele belasting

   CM– PE 428.085
   FdR 789499

86. Nr. 118/2009, ingediend door Stefan Kohler (Duitse nationaliteit), 
over veilig vliegen met baby's en kinderen jonger dan twee jaar

   CM– PE 428.086
   FdR 789500
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87. Nr. 137/2009, ingediend door Jürgen Gose (Duitse nationaliteit), 
over het rookverbod in de horeca

   CM– PE 428.088
   FdR 789503

88. Nr. 161/2009, ingediend door Augusto Spadini (Italiaanse 
nationaliteit), over discriminatie op grond van leeftijd

   CM– PE 428.092
   FdR 789507

89. Nr. 170/2009, ingediend door Malgorzata Pomaranska-Bielicka 
(Poolse nationaliteit), over de annulering van een vlucht van Sofia 
naar Warschau en niet-naleving van Verordening (EG) nr. 
261/2004 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand 
aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige 
vertraging van vluchten

   CM– PE 428.094
   FdR 789509

90. Nr. 216/2009, ingediend door Lenka Hlochova (Tsjechische 
nationaliteit), over het niet-erkennen door Duitsland van haar 
Britse en Tsjechische gymnasiale opleidingen in verband met haar 
verzoek om toelating tot een hogere opleiding in Duitsland

   CM– PE 428.097
   FdR 789512

91. Nr. 253/2009, ingediend door Anni Weiler (Duitse nationaliteit), 
namens Arbeitswelt - Working World, over de regeling voor 
vergoeding van de rechtskosten van kleine ondernemingen bij een 
proces voor het Europees Hof van Justitie

  CM– PE 428.102
   FdR 789528

92. Nr. 261/2009, ingediend door Callisto Genco (Luxemburgse 
nationaliteit), over vermeende schendingen van de Europese 
wetgeving inzake toegang tot informatie door Luxemburg in 
verband met de installatie van een satellietschotel

   CM– PE 428.104
   FdR 789530

93. Nr. 281/2009, ingediend door Gordon Edwin Hall (Britse 
nationaliteit), over een probleem met de Britse belastingdienst

   CM– PE 428.105
   FdR 789531

94. Nr. 289/2009, ingediend door H.S. (Finse nationaliteit) over zijn 
recht op een werkloosheidsuitkering in Zweden

   CM– PE 428.106
   FdR 789532

95. Nr. 304/2009, ingediend door Ciprian Filip (Roemeense 
nationaliteit), over discriminatoire behandeling van Roemeense 
burgers die in Italië wonen

   CM– PE 428.109
   FdR 789535

96. Nr. 308/2009, ingediend door Tobias King (Britse nationaliteit), 
over vermeende inbreuken door de Belgische grenspolitie op de 
communautaire code betreffende de overschrijding van de 
grenzen door personen (Schengengrenscode)

   CM– PE 428.110
   FdR 789536

97. Nr. 309/2009, ingediend door Theresa Leblanc (Zweedse 
nationaliteit), namens de vereniging "Gaskunder 2700", over het 
staken van de gasvoorziening in een gebied in Stockholm

   CM– PE 428.111
   FdR 789537
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98. Nr. 363/2009, ingediend door Paolo Cacciavillani (Italiaanse 
nationaliteit) over veroordeelde volksvertegenwoordigers in het 
Europees Parlement
en
Nr. 686/2009, ingediend door Stefano Molteni (Italiaanse 
nationaliteit), over wijziging van de regelgeving inzake de 
verkiezing van leden van het Europees Parlement

   PETI20091103_sir
   363-09_EN
   686-09_EN
   +
   PETI20091103_AFCO

99. Nr. 591/2009, ingediend door Klaaus Samer (Duitse nationaliteit), 
over niet-professionele telefoondiensten in het 
voorlichtingskantoor van het Europees Parlement in Berlijn

   PETI20091103_sir
   PETI20091103_lt
   Berlin591-09_DE

o O o

100. Datum en plaats volgende vergadering
 1 december 2009, 15.00 – 18.30 uur
 2 december 2009, 9.00 - 12.30 uur


