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Commissie verzoekschriften
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ONTWERPAGENDA
Vergadering

Dinsdag 4 mei 2010, 9.00-12.30 en 15.00-18.30 uur

Brussel

ASP-zaal   A1G-3

9.00 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

***********

10.00 uur

2. Aanneming van de ontwerpagenda1 PE 441.059 
FdR 814056

_________________________
(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 
volgende vergadering.

3. Mededelingen van de voorzitter
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4. Rondvraag

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

In aanwezigheid van de Commissie

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

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

7. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief
(2010/0074(COD))
Rapporteur:  
- eerste gedachtewisseling

    PA– PE 
    FdR 

8. Advies inzake toegang van het publiek tot documenten van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie  
(2008/0090(COD)) COM (2008)0229
Rapporteur:  
- eerste gedachtewisseling

    PA– PE 
    FdR 

9. Verslag over het fact-finding bezoek aan Campanië (27-30 april 
2010)
- eerste resultaten - mondeling verslag

10. Toelichting door de Europese ombudsman, de heer Nikiforos 
Diamandouros, op zijn jaarverslag 2009

11. Presentatie door de Europese ombudsman, de heer Nikiforos 
Diamandouros, van zijn speciaal verslag naar aanleiding van zijn 
ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie inzake klacht 
676/2008RT

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



OJ\814056NL.doc 3/6 PE441.059v01-00

NL

12. Nr. 791/2008, ingediend door Christopher Stockwell (Britse 
nationaliteit), namens de organisatie "Names' Action for 
Compensation in Europe", over een verzoek tot een 
inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk wegens 
beweerde nalatigheid om Richtlijn 73/239/EG te implementeren 
in verband met de zaak-Lloyd's
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

    PETI20100504_
    sir791-08_EN

13. Follow-up van de studies over de gevolgen voor het milieu van 
de voor de verbinding Rusland-Duitsland geprojecteerde 
gasleiding in de Oostzee (Verzoekschriften nrs. 614/2007 en 
952/2007)
(2007/2118(INI)) (Rapporteur: LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ brief

* * *

15.00 uur

Grondrechten

14. Presentatie van twee studies over de teruggave van 
eigendommen:
- privé-eigendomskwesties na het regionale conflict in Bosnië en 
Herzegovina, Kroatië en Kosovo
- privé-eigendomskwesties na verandering van het politieke 
regime in Roemenië, Bulgarije en de landen van de Westelijke 
Balkan
(toelichting door twee deskundigen)

betreffende
verzoekschrift 665/2006, ingediend door Stratos Paradias 
(Griekse nationaliteit), namens de Internationale Bond van 
eigenaren, met vier handtekeningen, over de noodzaak 
eigendomsrechten in de Europese Unie en de Westelijke Balkan 
te beschermen (in aanwezigheid van de indieners)
en
verzoekschrift 1734/2008, ingediend door Virgil Stere 
(Roemeense nationaliteit), namens de Vereniging van eigenaren 
overeenkomstig Wet 112/1995 [Asociaţia Proprietarilor pe Legea 
112/1995], vergezeld van 785 handtekeningen, over de schending 
van het recht op eigendom in Roemenië
(in aanwezigheid van de indieners)  
en
verzoekschrift 1456/2007, ingediend door Joaquim Monteiro de 

    CM– PE 384.347
    FdR 650083

    PETI20100504_
    sir1734-08_EN

    CM– PE 426.912
    FdR 784473
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Barros (Portugese nationaliteit), namens de "Union Pan 
Européenne de la Propriété Immobilière", over problemen 
aangaande de onroerendgoedsector overal in de EU en de 
noodzaak van regulering op EU-niveau

Milieu

15. Verslag over het informatiebezoek aan Huelva inzake de 
verzoekschriften 631/2007, 1458/2007 en 1682/2007 (16-
18.2.2010)
- behandeling

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

16. Verzoekschrift 265/2007, ingediend door Natalia González 
Menéndez (Spaanse nationaliteit), namens de buurtvereniging San 
Martín de Verina, tegen industrieel lawaai en luchtvervuiling 

    CM–
    PE 398.526/REV.
    FdR 785675

17. Verzoekschrift 831/2008, ingediend door M.C.L.V. (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda de Río Guadalupe de Alcañiz", over bescherming tegen 
verontreiniging met PM 10 in de stad Alcañiz in de autonome 
Spaanse regio Aragón

    CM–
    PE 421.167/REV.
    FdR 797213

18. Verzoekschrift 1459/2007, ingediend door Roberto Giurastante 
(Italiaanse nationaliteit), namens "Greenaction Transnational", 
over luchtverontreiniging in de kuststreek van het grensgebied 
Italië/Slovenië

   CM– PE 416.460/REV
   FdR 797191

19. Verzoekschrift 1070/2008, ingediend door D. T-P. (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de bewoners van "Bor street", over het 
drukke vrachtverkeer in de Bulgaarse stad Sevlievo en de daaruit 
voortvloeiende risico's voor de volksgezondheid en het milieu

   CM– PE 426.970
   FdR 785698

20. Verzoekschrift 0553/2007, ingediend door Krystyna Kowalska 
(Poolse nationaliteit), over de schending door de Poolse 
autoriteiten van Richtlijn 96/62/EG van de Raad inzake de 
beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit en van Richtlijn 
99/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende 
grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht

   CM-O–
   PE 404.447/REV.
   FdR 782459

Discriminatie
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21. Verzoekschrift 1066/2008, ingediend door Dimitrios Antoniou 
(Griekse nationaliteit), over discriminatie op grond van 
nationaliteit in verband met inschrijving bij de "Open University" 
in Oxford

   CM_O– PE 423.694
    FdR 777667

22. Verzoekschrift 683/2009, ingediend door Maurizio Tani 
(Italiaanse nationaliteit), namens andere universiteitsstudenten, 
gesteund door 55 medeondertekenaars, over vermeende 
discriminatie bij de erkenning van de gelijkwaardigheid van 
Italiaanse universiteitsdiploma's in bepaalde lidstaten 

   CM_O– PE 438.306
    FdR 802741

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

23. Verzoekschrift 690/2006, ingediend door Stavros Din (Griekse 
nationaliteit), over niet-naleving door de Griekse autoriteiten van 
het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen 
(Conventie van Genève uit 1951) en op deze kwestie van 
toepassing zijnde EU-wetgeving

    CM–
    PE 392.210/REV. II
    FdR 

24. Verzoekschrift 350/2007, ingediend door Eanna Connely (Ierse 
nationaliteit), over geluidshinder met betrekking tot de werking 
van de Mooncoin Waste Water Treatment Plant

   CM– PE 398.554/REV
   FdR 782456

25. Verzoekschrift 700/2007, ingediend door Ian Murphy (Ierse 
nationaliteit), namens de "Limerick Port Users", over het 
openhouden van de haven van Limerick

   CM– PE 404.455
   FdR 713962

26. Verzoekschrift 1002/2007, ingediend door Rudolf Dancek 
(Kroatische nationaliteit), over zijn geweigerde toelating tot 
Frankrijk

   CM– PE 428.014
   FdR 789357

27. Verzoekschrift 1024/2008, ingediend door T.B. (Ierse 
nationaliteit), namens "The Friends of the Aquifer ltd", over 
vermeende onregelmatigheden bij de verlening van een 
vergunning voor het bouwen van een verbrandingsinstallatie in 
Carranstown (Meath County, Ierland)

   CM– PE 423.915
   FdR 782534

28. Verzoekschrift 1254/2008, ingediend door Konstantinos 
Aivaliotis (Griekse nationaliteit), gesteund door 1 
medeondertekenaar, over de bouw van een kerncentrale in Akkujú 

    CM– PE 428.041
    FdR 789418
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bij de Turkse Middellandse Zeekust

29. Verzoekschrift 1385/2008, ingediend door Peter Penchev 
(Bulgaarse nationaliteit), namens de organisatie "Anna 
Politovskaya", over bescherming voor de kernfysicus Georgi 
Kotev

   CM– PE 424.027
   FdR 784441

30. Verzoekschrift 99/2009, ingediend door de J.N. (Britse 
nationaliteit) over vermeende discriminatie op etnische gronden 
door het GS1 Global Office in Brussel

   CM– PE 428.083
   FdR 789497

31. Verzoekschrift 255/2009, ingediend door Joaquim Carlos Pinto 
Concha de Almeida (Portugese nationaliteit), over vermeende 
discriminatie op grond van geslacht in Portugal
en
verzoekschrift 941/2009, ingediend door Ioannis Theodoros 
Paparrigopoulos (Griekse nationaliteit), namens de vereniging 
voor gelijke rechten voor ouders en kinderen, over de minachting 
van de Griekse autoriteiten voor de rechten van ouders en 
kinderen

    PETI20100504
    _sir255-09_EN
    _FEMM255-09_EN

    PETI20100504
    _sir941-09_EN

32. Verzoekschrift 1036/2009, ingediend door Antonio Lupo 
(Italiaanse nationaliteit), namens "Comitato Vigiliamo per la 
Discarica", gesteund door twee medeondertekenaars, over beheer 
van vast afval in de provincie Taranto

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

33. Verzoekschrift 1464/2009, ingediend door Anastasios Vitinidis 
(Griekse nationaliteit), namens de organisatie "GONIS" 
(organisatie voor gelijke rechten voor ouders en de rechten van 
het kind), gesteund door 19 medeondertekenaars, over schending 
van de rechten van ouders en kinderen door de Griekse 
autoriteiten

    PETI20100504
    _sir1464-09_EN
    _FEMM1464-09_EN

o O o

34. Datum en plaats volgende vergadering
 31 mei 2010, 15.00 – 18.30 uur
  1 juni 2010, 9.00 – 12.30 uur 


