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ONTWERPAGENDA
Vergadering

Dinsdag 23 februari 2010, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal ASP  A3G-3

9.00 - 10.30 uur (met gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

***********

om 10.30 uur

2. Aanneming van de ontwerp-agenda (1) PE 439.108 
FdR 804827

_________________________
(1) Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997 op grond van werkdocument PE 
223.544 zullen de punten onder B van de ontwerpagenda in geen geval op de huidige vergadering worden 
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 
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volgende vergadering.

3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
   27-28 januari 2010

PV– PE 438.476
FdR 803762
 + bijlagen

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Rondvraag

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

7. Advies inzake biodiversiteit
 (2009/2108(INI)
Rapporteur:  BOSTINARU (S&D)
- behandeling ontwerpadvies

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

8. Verslag over het fact-finding bezoek aan Huelva (2010)
- eerste resultaten - mondeling verslag

In aanwezigheid van de Commissie

A. Verzoekschriften ten aanzien waarvan aan de hand van het schriftelijke antwoord 
van de Europese Commissie wordt voorgesteld deze in de commissie te behandelen

Milieu

9. Nr. 878/2007, ingediend door Pedro Garcia Moreno (Spaanse 
nationaliteit), namens de “Asociación de Naturalistas del Sureste” 
(ANSE), over vermeende inbreuken op communautaire 
milieuwetgeving door regionale en lokale overheden in de 
autonome regio Murcia (Spanje)

   CM– PE 430,489
   FdR 794539

10. Nr. 1322/2007, 1322/2007, ingediend door Yolanda Díaz Pérez 
(Spaanse nationaliteit), namens Izquierda Unida de Galicia 
[Verenigd Links van Galicië], Jesús Ignácio Caselas Pérez, 
namens de Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de 
Ferrol, gesteund door 4 medeondertekenaars en Bernardo Bastida 
Sixto, namens de Cofradía de Pescadores de Ferrol [Vissersgilde 

   CM– PE 429,587
   FdR 792076
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van Ferrol] over de opening van een verdampingsinstallatie in 
Mugardos, La Coruña
(in aanwezigheid van de indiener)

11. Nr. 1380/2007, Verzoekschrift 1380/2007, ingediend door Javier 
Gomez Gonzalez (Spaanse nationaliteit), over vermeende 
schending van de Europese wetgeving betreffende de toegang tot 
informatie en de behandeling van stedelijk afvalwater in verband 
met de activiteiten van de onderneming ‘Emasagra’ (Granada, 
Spanje)

    CM– PE 
414.063/REV
    FdR 803744

Nr. 482/2009, ingediend door Suzanne Wyatt (Britse 
nationaliteit), gesteund door 792 medeondertekenaars, over 
diverse problemen waarmee huiseigenaren in Spanje kampen
en
Nr. 484/2009, ingediend door José Alberto Escolar (Spaanse 
nationaliteit), over de vastgoedsector in Spanje

    CM– PE 438.298
    FdR 802732

Nr. 933/2007, ingediend door Ruth J. Genda (Britse 
nationaliteit), over problemen met het terugkrijgen van haar 
deposito bij de Banco Popular Hipotecario voor de aankoop 
van een appartement in Elviria (nabij Marbella in Spanje) na 
contractbreuk van de projectontwikkelaar

   CM– PE 421.488
   FdR 777511

12.

Nr. 42/2009, ingediend door Yvonne Hewitt (Britse nationaliteit), 
namens 5 bedrijven, over het verlies van de bankgarantie voor de 
betaling van onroerendgoedprojecten in Spanje 

    PETI20100223_
    sir42-09_EN

* * *

15.00 uur

Discriminatie

13. Nr. 1737/2008, ingediend door Lord Richard Inglewood DL 
(Britse nationaliteit), over het discriminatoire karakter van de 
European Parliament House of Lords Disqualification 
Regulations 2008 betreffende de status van leden van het Britse 
Hogerhuis die zijn verkozen tot lid van het Europees Parlement

    PETI20100223_
    sir1737-08_EN
    + Advies AFCO 
    + emailUK 
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Milieu

14. Nr. 539/2007, ingediend door Barry Curtin (Ierse nationaliteit), 
namens ‘Watergrasshill Community Association’, over de 
vermeende schendingen van de EG-wetgeving in verband met het 
besluit van de Cork Council om toestemming te geven voor een 
steengroeve boven een waterhoudende grondlaag van regionaal 
belang
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 402.626
    FdR 708907

15. Nr. 1282/2007, ingediend door Rémi Sallé, (Franse nationaliteit), 
namens de vereniging 4CASP over de milieugevolgen van een 
beoogde brug over de Loire ten oosten van Orléans, in het kader 
van een rondweg om de stad Orléans (de grote rondweg)
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 376.453
    FdR 777276

16. Nr. 551/2008, ingediend door Olivier Pereon (Franse 
nationaliteit), namens Syndicat des Paludiers, over de 
veronderstelde overtreding van Richtlijn 92/43/EEG als gevolg 
van de toekenning van een bouwvergunning in de nabijheid van 
het beschermde NATURA 2000-gebied in Guérande
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 
423.646/REV
    FdR 789340

17. Verzoekschrift 468/2007, ingediend door Jan Terkel Nielsen 
(Deense nationaliteit), over de schending van communautaire 
milieuregels in verband met een project voor de bouw van 
vakantiehuisjes in Denemarken

   CM-O–
   PE 402.618/REV.
   FdR 782457

18. Verzoekschrift 0980/2007, ingediend door Torkild Todsen 
(Deense nationaliteit), namens 'Borgergruppen' (Burgergroep), 
over het autosnelwegproject tussen Kiplev en Sønderborg in 
Denemarken

   CM-O–
   PE 411.974/REV.
   FdR 782465

19. Verzoekschrift 0832/2008 ingediend door Anton Huber 
(Duitse nationaliteit), over een verzoek tot het blokkeren van 
vergunningen voor het onderzoeksprogramma over de 
bevaarbaarheid van de Donau, vooral op het traject tussen 
Staubing en Vilshofen

    CM– PE 423.667
    FdR 777626

20. Nr. 669/2006, ingediend door I.K. (Griekse nationaliteit), 
gesteund door twee medeondertekenaars, over milieuvervuiling 
op het Griekse eiland Spetses

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826
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21. Verzoekschrift 78/2007, ingediend door Mavroudis Voridis 
(Griekse nationaliteit), over de bouw van een vuilnisbelt in Oost-
Attika

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

22. Nr. 742/2007, ingediend door Andreas Varnakiotis (Griekse 
nationaliteit), over de situering van een vuilstortplaats in Achaia 
(Griekenland)

   CM– PE 405.830/REV
   FdR 794516

23. N°  978/2008 by Panagiotis Bouras (Greek)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

Beroepserkenning en kwalificaties

24. Nr. 6/2009, Verzoekschrift 0006/2009 ingediend door Jean Marie 
Taga Fosso (Franse nationaliteit), over discriminatie op grond van 
zijn nationaliteit door de Engelse autoriteiten omwille van het niet 
erkennen van zijn Franse licentiaatsdiploma in de farmacie
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Nr. 1413/2009, ingediend door A.E. (Spaanse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie op grond van nationaliteit met 
betrekking tot toegang tot het beroep van apotheker in het 
Verenigd Koninkrijk 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 427.081/REV
   FdR 802704

    PETI20100223_
    sir1413-09_EN

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

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160

Gezondheid

26. Nr. 1221/2008, ingediend door Sergio Niola (Italiaanse 
nationaliteit), over televisiereclames voor geneesmiddelen in 
Italië

   CM– PE 424,017/REV
   FdR 789349

27. Nr. 1325/2008, ingediend door B.M. (Italiaanse nationaliteit), 
over discriminerende ziektewet in Italië  
en 
Verzoekschrift 307/2009 ingediend door Mirella Collina 
(Italiaanse nationaliteit), namens Funzione Pubblica CGIL Imola, 

   CM– PE 428,042
   FdR 789421



PE439.108v01-00 6/10 OJ\804827NL.doc

NL

gesteund door 1215 medeondertekenaars, over een nieuwe 
ziektewet in Italië

28. Nr. 439/2009, ingediend door Elsa Aimone (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 86 medeondertekenaars, over 
patiënten met een Tarlov-cyste

   CM– PE 430,509
   FdR 794569

B. Verzoekschriften waarvan, in het licht van het schriftelijk antwoord van de 
Europese Commissie, wordt voorgesteld de behandeling af te sluiten

29. Nr. 612/2004 ingediend door Adam Bedkowski (Pools), over de 
bescherming van de biodiversiteit in Polen

   PE 357,721/REV. VII
   FdR 800186

Verzoekschrift 161/2005, ingediend door Helmut Stolze 
(Duitse nationaliteit), over de belastingen die Duitse eigenaren 
van tweede woningen in Italië moeten betalen

   PE 370.001/REV.
   FdR 800187

30.

Verzoekschrift 1223/2007, ingediend door Marc Wisbey 
(Britse nationaliteit), over fiscale voorkeursbehandeling voor 
Italianen bij aankoop van een huis in Italië

   PE 411,995/REV.
   FdR 800188

31. Verzoekschrift 0930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse 
nationaliteit), over de erkenning in Duitsland van in 
Nederland behaalde diploma's fysiotherapie

   PE 376,533/REV. VIII
   FdR 800189

32. Nr. 230/2006, Verzoekschrift 0230/2006, ingediend door Michael 
Reichart (Oostenrijkse nationaliteit), over erkenning van 
artsenopleidingen met diploma’s uit twee of meer EU- of EER-
landen

   PE 384.376/REV. III
   FdR 800190
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Verzoekschrift 239/2009, ingediend door C.A. (Duitse 
nationaliteit), over problemen voor in Oostenrijk opgeleide 
artsen, die een vervolgopleiding tot specialist in een andere 
lidstaat willen volgen
en
Verzoekschrift 242/2009, ingediend door C.A. (Duitse 
nationaliteit), over problemen voor in Oostenrijk opgeleide 
artsen, die een vervolgopleiding tot specialist in een andere 
lidstaat willen volgen
en
Verzoekschrift 323/2009, ingediend door L.L. (Oostenrijkse 
nationaliteit), over problemen voor in Oostenrijk opgeleide 
artsen, die een vervolgopleiding tot specialist in een andere 
lidstaat willen volgen
en
Verzoekschrift 755/2009, ingediend door Peter Lercher 
(Oostenrijkse nationaliteit), over problemen voor in Oostenrijk 
opgeleide artsen, die een vervolgopleiding tot specialist in een 
andere lidstaat willen volgen 
en
Verzoekschrift 970/2009, ingediend door J.B. (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 145 medeondertekenaars, over 
de problemen van in Oostenrijk opgeleide artsen die zich tot 
specialist willen laten opleiden in een andere lidstaat

   PE 428,098/REV.
   FdR 800191

33. Verzoekschrift 563/2007, ingediend door Nikitas Giannakakis 
(Griekse nationaliteit), over de schending door de Griekse 
autoriteiten van de bepalingen van het besluit van de 
Commissie betreffende de toekenning van staatssteun aan 
Griekse boeren, vissers en viskwekers die waren getroffen 
door slecht weer in de winter van 2001-2002

   CM– PE 415,031/REV
   FdR 800201

34. Verzoekschrift 1245/2007, ingediend door Fikri Coskun 
(Nederlandse nationaliteit), namens het Assyrische volk, over een 
steun-/hulpprogramma voor Assyriërs in de EU

   CM– PE 431,092
   FdR 800220

35. Nr. 1340/2007, Verzoekschrift 1340/2007, ingediend door 
Pēteris Aiševskis (Letse nationaliteit), over het monopolie van 
fotobedrijven van de staat op het gebied van foto's voor 
officiële documenten

   CM– PE 431,093
   FdR 800221

36. Verzoekschrift 0177/2008, ingediend door Evangelou 
Stamatoglou (Griekse nationaliteit), over vergunningen om 
planten te verhandelen

   CM– PE 431,115
   FdR 800280
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37. Verzoekschrift 0425/2008, ingediend door Prodromos 
Enotiadis (Griekse nationaliteit), namens het 
gemeentebestuur van Kirei, over de niet-naleving van de 
Europese milieuwetgeving in verband met de bouw van een 
met bruinkool gestookte energiecentrale in Mantoudi op het 
Griekse eiland Evia

   CM– PE 416,505/REV
   FdR 800206

38. Nr. 1292/2008, Verzoekschrift 1292/2008, ingediend door 
Georgios Matagos (Griekse nationaliteit), over het feit dat de 
Griekse autoriteiten Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad 
betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met 
betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met 
betrekking tot straffen op het gebied van de illegale 
drugshandel niet hebben doorgevoerd in de nationale 
wetgeving

   CM– PE 424,023/REV
   FdR 800209

39. Nr. 1303/2008, ingediend door Lukasz Czula (Poolse 
nationaliteit), namens advocatenkantoor "Zorawski - Czula -
Wach", over het feit dat de Poolse autoriteiten zich niet houden 
aan de EU-wetgeving in verband met een wegaanleg in Warschau

   CM– PE 431,116
   FdR 800281

40. Verzoekschrift 1311/2008, ingediend door P.G. (Maltese 
nationaliteit), over belangenverstrengeling in verband met het 
leiderschap van de nationale controlerende en uitvoerende 
instanties voor delfstoffen in Malta

   CM– PE 426.981
   FdR 785712

41. Nr. 1428/2008, ingediend door Daniela Caprino (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Federazione Verdi Cosenza, over het 
gebruik van sterk vervuild afval voor de bouw van scholen, 
wegen en parkeerplaatsen in Crotone in Italië

   CM– PE 431,117
   FdR 800282

42. Nr. 1567/2008, ingediend door Tobias Burnus (Duitse 
nationaliteit), over garantieregelingen voor filialen van banken in 
de Europese Economische Ruimte

   CM– PE 427.112
   FdR 786526

43. Nr. 1577/2008, ingediend door Marek Brükner (Duitse 
nationaliteit), namens de Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe 
Frankfurt am Main, over de gevolgen van de val van de Lehman 
Brothers bank en de oprichting van een fonds voor de Europese 
slachtoffers daarvan 

   CM– PE 427.113
   FdR 786527

44. Nr. 102/2009, ingediend door Eduardo Galguera García 
(Spaanse nationaliteit), namens de Asociación Fuente Grande, 
over de opheffing van gelijkvloerse spoorwegovergangen op 
het FEVE-traject door de gemeenteraad van Llanes (Asturië, 
Spanje)

    CM– PE 431,119
    FdR 800284
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45. Nr. 525/2009, ingediend door Warren Griffiths (Britse 
nationaliteit), gesteund door 210 medeondertekenaars, over 
de aankoop van vastgoed op Cyprus

   CM– PE 430.514
   FdR 794575

46. Nr. 601/2009, ingediend door Manuel Guazo Calderón 
(Spaanse nationaliteit), namens de milieuvereniging 
'Ecologistas en Acción’, over de impact van toekomstige 
werkzaamheden op de oostelijke rondweg rond Comillas, in 
Cantabrië

   CM– PE 431,123
   FdR 800298

47. Verzoekschrift 607/2009, ingediend door Rona Steffens 
(Duitse nationaliteit) over de erkenning van haar Nederlandse 
studieresultaten in Duitsland

   CM– PE 431,124
   FdR 800299

48. Verzoekschrift 705/2009, ingediend door S.R.  (Britse 
nationaliteit), over onregelmatigheden in het Sialonproject in 
Griekenland, dat door de Europese Unie gefinancierd wordt

   CM– PE 431,125
   FdR 800300

49. Verzoekschrift 0750/2009, ingediend door Benjamin Wilson 
(Britse nationaliteit), over niet-correcte toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG door douanebeambten op de luchthaven van Dublin

   CM– PE 431,128
   FdR 800303

50. Verzoekschrift 0779/2009, ingediend door P. W. (Duitse 
nationaliteit), over de buitenlandtoeslag bij kredietkaartbetalingen

   CM– PE 431,100
   FdR 800238

51. Verzoekschrift 0807/2009, ingediend door Antonio Gagliardi 
(Italiaanse nationaliteit), namens de vereniging "Lotta 
inquinamento per la tutela dell'ambiente volturino ONLUS", over 
elektromagnetische vervuiling en bedrog door de overheid in 
Volturino 

    CM– PE 431,101
    FdR 800239

52. Verzoekschrift 817/2009 Verzoekschrift 0817/2009, ingediend 
door Lujan Navas Pérez (Spaanse nationaliteit), over de situatie 
van tandartsen in Spanje

    CM– PE 431,103
    FdR 800241

53. Nr. 839/2009, Verzoekschrift 0839/2009, ingediend door 
María Antonia Moro Ortigosa (Spaanse nationaliteit), over het 
feit dat het Ministerie van Onderwijs haar diploma "Brevet de 
Technicien Supérieur" (BTS) slechts als een technisch diploma 
voor een tweetalige secretaresse kwalificeert

    CM– PE 431,105
    FdR 800260

54. Nr. 858/2009, Verzoekschrift 0858/2009, ingediend door Gerhard 
Weil (Duitse nationaliteit), over verplichting tot openbaarmaking 
van de balans voor GmbH's

   CM– PE 431,106
   FdR 800268
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55. Verzoekschrift 870/2008, ingediend door John Keogan (Ierse 
nationaliteit), namens North East Against Incineration, 
gesteund door ongeveer 7.000 medeondertekenaars, over 
verzet tegen de geplande bouw van een 
biomassaverwarmings- en energiecentrale in College Nobber
(Meath County, Ierland)

   CM– PE 420.031
   FdR 785683

56. Nr. 887/2009, Verzoekschrift 0887/2009, ingediend door 
Steven Worts (Britse nationaliteit), over de willekeurige 
intrekking van de vergunning voor het bouwen van een huis 
op zijn stuk grond in Spanje

   CM– PE 431,107
   FdR 800269

57. Nr. 925/2009, ingediend door Joeri Hoste (Belgische 
nationaliteit), over de werking van banken

   CM– PE 431,108
   FdR 800271

58. Verzoekschrift 0933/2009, ingediend door Christina 
Trancioveanu (Roemeense nationaliteit), namens FORT en APTE 
2002, over de boetes die aan buitenlandse transportbedrijven 
worden opgelegd door de Hongaarse autoriteiten

   CM– PE 431,110
   FdR 800273

59. Verzoekschrift 0957/2009, ingediend door S.T. (Italiaanse 
nationaliteit), over het vrije verkeer van personen in Europa

   CM– PE 431,111
   FdR 800274

o O o

60. Datum en plaats volgende vergadering
  22  maart 2010,  15.00 – 18.30 uur
  23  maart 2010,  9.00 – 12.30 uur 


