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1. Aanneming van de ontwerpagenda1 PE 454.398
FdR 840802

Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:
   - 29-30 september 2010

PV– PE 450.605
FdR 839448
+ bijlagen

2.

   - 25-26 oktober 2010 PV– PE 452.699
FdR 838755
+ bijlagen

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 
zullen de punten onder B van de ontwerpagenda niet tijdens de huidige vergadering worden behandeld. Ieder lid 
kan evenwel vóór het einde van 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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In aanwezigheid van de Commissie

*** Stemming ***

5. Advies inzake toegang van het publiek tot documenten van het 
E u r o p e e s  Parlement, de Raad en de Commissie  
(2008/0090(COD) COM (2008)0229)
Rapporteur:  HANKISS  (PPE)
- behandeling van amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

    AM– PE 452.759
    FdR 838956

*** Einde stemming ***

A. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de Europese 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld deze in de 
commissie te behandelen

Equitable Life
(met een schriftelijke verklaring van Ann Abraham, parlementair ombudsman en ombudsman 
voor volksgezondheid , VK)

6. Follow-up van de crisis bij de Equitable Life Assurance Society

Verzoekschrift 29/2005, ingediend door Paul Braithwaite (Britse 
nationaliteit), namens de Equitable Members’ Action Group, over 
vermeende nalatigheid van de Britse regering bij het nemen van de 
verantwoordelijkheid voor de volledige tenuitvoerlegging van EU-
richtlijnen inzake levensverzekeringen en andere verzekeringen, met 
name met betrekking tot de reglementering van de 
verzekeringsmaatschappij "Equitable Life"
(in aanwezigheid van de indiener)
en 
verzoekschrift 611/2004 over hetzelfde onderwerp
en
verzoekschrift 775/2005, ingediend door Manfred Bischof (Duitse 
nationaliteit), over het vermeende onvoldoende toezicht van de Britse 
FSA (Financial Services Authority) op de verzekeringsmaatschappij 
Equitable Life
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

PETI20081201_EquiUKombud
s
PE 360.135
FdR 572067

PETI20081201_LtPottering-
GaleoteEqui_EN

PETI20081201_LtLibicki-
PotteringEqui_EN

P6_TA(2007)0264_

PETI20081201_sir775-
05_EN

Burgerinitiatief
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7. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Co-rapporteurs:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (Verts/ALE)
- informatie van de corapporteurs

Mededinging

8. Verzoekschrift 500/2010, ingediend door Saverio De Bonis 
(Italiaanse nationaliteit), namens de "Associazione Nazionale 
Liberi Allevatori di Conigli" (ANLAC), over beweerde schending 
van de antitrustregels op de markt voor konijnenvlees in Italië
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 452.749
   FdR 838895

Arbeidstijd

9. Verzoekschrift 1103/2007, ingediend door Laurent Hermoye 
(Belgische nationaliteit), namens de vereniging voor de 
bescherming van de rechten van artsen in opleiding, over de 
werkomstandigheden van artsen in opleiding in België

   CM– PE 416.428/REV
   FdR 800205

Verzoekschrift 709/2007, ingediend door Paulina Sikorska-Radek 
(Poolse nationaliteit), over arbeidsvoorwaarden voor Poolse 
artsen die in de openbare gezondheidszorg werken
en

   CM–
   PE 416.408/REV.
   FdR 800202

10.

verzoekschrift 885/2007, ingediend door Krzysztof Bukiel 
(Poolse nationaliteit), namens “OZZL” (nationale vakbond voor 
artsen), gesteund door 6 770 medeondertekenaars, over de 
arbeidsomstandigheden van Poolse artsen

   CM–
   PE 416.423/REV.
   FdR 800203

11. Verzoekschrift 2/2008, ingediend door Marc Sasiek (Franse 
nationaliteit), gesteund door circa 100 medeondertekenaars, over 
de arbeidstijdregeling en beloning van ambulancepersoneel in 
Frankrijk
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM_O– PE 416.461
    FdR 756453

12. Verzoekschrift 1231/2007, ingediend door R.G.S. (Spaanse 
nationaliteit), over bepalingen ten aanzien van de 
arbeidsomstandigheden van politieagenten in Navarra en de 
strijdigheid daarvan met letter en geest van Richtlijn 2003/88/EG 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal 
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

   CM– PE 416.436
   FdR 756229
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13. Verzoekschrift 1616/2008 ingediend door Dominique Achispon 
(Franse nationaliteit), namens de Nationale Vakbond van 
Officieren van Politie (SNOP), gesteund door 
medeondertekenaars, over de werktijden van politieambtenaren 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 439.187
   FdR 805885

14. Verzoekschrift 74/2010, ingediend door Jean Pirotte (Belgische 
nationaliteit), namens FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle 
des services publics), over vermeende schendingen van de 
Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de 
organisatie van de arbeidstĳd door België (betreffende 
brandweerlieden)
(in aanwezigheid van de indiener)

   sir

* * *

2 december 2010, 9.00 - 12.30 uur

9.00 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

15. Coördinatorenvergadering

***********

10.00 uur

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

Persvrijheid

17. Verzoekschrift 733/2010, ingediend door dl. R.T. (Roemeense 
nationaliteit), gesteund door 3 medeondertekenaars, over de 
mogelijke schending van het recht op vrijheid van meningsuiting 
in verband met de verwijzingen naar de pers in de nationale 
defensiestrategie van Roemenië 
en  
verzoekschrift 1235/2010, ingediend door Iacob Baciu en Cristi 
Godinac (Roemeense nationaliteit), namens het Verbond van 
democratische vakverenigingen van Roemenië - CSDR en de 
Roemeense journalistenvereniging MediaSind, over de mogelijke 

    sir

    sir



OJ\840802NL.doc 5/11 PE454.398v01-00

NL

schending van het recht op vrije meningsuiting in verband met de 
verwijzingen naar de pers in de nationale defensiestrategie van 
Roemenië 
(in aanwezigheid van de indiener)
(de Roemeense autoriteiten zijn uitgenodigd)

Milieu

18. Verzoekschrift 587/2008, ingediend door Jose Luis Fernandez 
Fuarros (Spaanse nationaliteit), namens het "Plataforma 
Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla", over 
vermeende schendingen van de afgegeven garanties met 
betrekking tot de onafhankelijkheid van de openbare stichting die 
is opgericht om toezicht te houden op de werkzaamheden in de 
industriële haven van Granadilla
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688

19. Verzoekschrift 148/2009, ingediend door J.S. (Britse 
nationaliteit), over chemische vervuiling ten gevolge van de 
activiteiten van de fabriek van Adisseo en de nadelige gevolgen 
hiervan op de gezondheid van inwoners van een Franse stad

   CM– PE 428.091/REV
   FdR 814340

20. Verzoekschrift 261/2005, ingediend door Colette Goeuriot 
(Franse nationaliteit), namens de mijngemeenten van 
Lotharingen, over door het opgeven van de mijnen in Lotharingen 
veroorzaakte risico's voor het milieu en de gezondheid

   CM–
   PE 367.766/REV. II
   FdR 816541

Landbouw-milieu

21. Verzoekschrift 305/2010, ingediend door Carola Twardella 
(Duitse nationaliteit), over haar aanbeveling aan het Europees 
Parlement om het besluit te herzien waarbij het toestemming heeft 
gegeven voor de grootschalige teelt van ggo-aardappelen door 
BASF en de verkoop van ggo maïs door Monsanto

   CM– PE 448.741
   FdR 829554
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B. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de 
behandeling af te sluiten

22. Verzoekschrift 1098/98, ingediend door Helga en Norbert Graß 
(Duitsers), over de schending van Europees milieurecht in Denia 
(Spanje)

   CM–
    PE 231.918/REV. VII
   FdR 838948

23. Verzoekschrift 535/2002, ingediend door John Mulcahy (Ier), 
namens "Save the Swilly" (“Red de Swilly”), ondertekend door 
tienduizend personen, over bescherming van het mariene milieu 
in Lough Swilly in het Graafschap Doneghal, Ierland

   CM–
   PE 329.200/REV. III
   FdR 814254

24. Verzoekschrift 689/2004, ingediend door Henri-Michel HENRY 
(Franse nationaliteit), namens de Vereniging voor het behoud en 
de verbetering van de Iroise eilanden en kustlijn, over de 
oprichting van een marien nationaal park

   CM_O– PE 370.051
   FdR 713566

25. Verzoekschrift 727/2005, ingediend door Valerie Gardner (Britse 
nationaliteit), namens Residents against Rubbish, over plannen 
voor een vuilstortplaats in Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and 
Wear

   CM–
   PE 369.942/REV. VI
   FdR 802494

26. Verzoekschrift 827/2005, ingediend door Mark Bookham (Britse 
nationaliteit), namens het Independent Light Dues Forum (ILDF), 
over de incompatibiliteit van de 'Ierse subsidie' binnen de EU-
wetgeving

   CM_O– PE 369.941
   FdR 601484

27. Verzoekschrift 1003/2005, ingediend door José Manuel García 
Agudo (Spaanse nationaliteit), namens de coördinatiecommissie 
van bewoners tegen het snelwegtraject van Penagos, gesteund 
door vijf medeondertekenaars, over een traject van de geplande 
A8 door Cantabria

    CM–
    PE 380.947/REV. III
    FdR 838811

28. Verzoekschrift 155/2006, ingediend door Robert Twiss (Ierse 
nationaliteit), namens de Purcellsinch Business & Residents 
Group (PBRG), over vervuiling van plaatselijk water als gevolg 
van de activiteit van de Purcellsinch Waste Water Treatment Plant 
(PWWTP), nabij Kilkenny (Ierland)

   CM_O– PE 388.741
   FdR 667749

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

   CM– PE 396.594
   FdR 691297
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30. Verzoekschrift 461/2006, ingediend door Antonio Morales 
Mendez (Spaanse nationaliteit), namens de gemeente van 
Aguimes (Aguimes, Spanje), over schendingen van EG-
Richtlijnen 85/337, 92/43 en 79/409 door een door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling gefinancierd project dat 
bedoeld is om de haven van Arinaga (Gran Canaria, Spanje) uit te 
breiden

   CM– PE 405.786
   FdR 720287

31. Verzoekschrift 470/2006, ingediend door Juliana Chaves 
(Spaanse nationaliteit), namens ‘Amics de la Tierra - Eivissa’, 
gesteund door 10 849 medeondertekenaars, over de 
milieueffecten van de projecten van de lokale autoriteiten voor de 
bouw van een snelweg op het eiland Ibiza 

   CM– PE 390.693/REV
   FdR 785671

32. Verzoekschrift 494/2006, ingediend door Thomas C Burke (Ierse
nationaliteit), namens bezorgde inwoners van Lagavooren, over 
de bescherming van een belangrijke waterhoudende grondlaag 
(aquifer) in North Leinster (Ierland)

   CM_O– PE 386.464
   FdR 656945

33. Verzoekschrift 828/2006, ingediend door Niall Gilligan (Ierse 
nationaliteit), over vermeende schendingen van de Richtlijnen 
96/82/EG en 89/391/EEG door Ierland

   CM– PE 398.577/REV
   FdR 770871
   + reactie IRL

34. Verzoekschrift 1017/2006, ingediend door Adolfo Barrena Salces 
(Spaanse nationaliteit), over de afwezigheid van een grondige 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
stadsontwikkelingsprojecten in de regio Aragon

   CM– PE 394.287
   FdR 687641

35. Verzoekschrift 214/2007, ingediend door Sonia Ortiga (Spaans), 
namens 'de Europese Groenen', over nitraatverontreiniging van 
grondwater door varkenshouderij in de openlucht

   CM– PE 396.638/REV
   FdR 838821

36. Verzoekschrift 217/2007, ingediend door de heer Javier Sanchis 
Marco (Spanjaard) over het gebrek aan maatregelen voor de 
bescherming van het milieu in Masalavés (Valencia) in verband 
met de activiteiten van een plaatselijke steenfabriek

   CM_O–
   PE 400.335/REV. II
   FdR 777470

37. Verzoekschrift 249/2007, ingediend door Pauline Smout (Britse 
nationaliteit), over schendingen van communautaire wetgeving bij 
het geven van een vergunning voor een stortplaats in Hafod 
Quarry, Wrexham (Wales, Verenigd Koninkrijk)

   CM– PE 794.513/REV
   FdR 794513

38. Verzoekschrift 250/2007, ingediend door Janet Crawford (Ierse 
nationaliteit), over problemen met de drinkwatervoorziening in 
het graafschap Zuid-Tipperary (Ierland)

   CM_O– PE 405.800
   FdR 720413
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39. Verzoekschrift 286/2007, ingediend door James Lane (Ierse 
nationaliteit), over het gebrek aan veilige parkeerplaatsen voor 
zware vrachtwagens in Ierland 

  CM_O– PE 398.530
   FdR 698789

40. Verzoekschrift 704/07, ingediend door Elisabeth Walsh (Ierse 
nationaliteit), namens de “Milk quota owners group”, over 
vermeende discriminatie op grond van leeftijd van begunstigden 
van de melkquotaregeling

   CM_O– PE 406.077
   FdR 723218
   + reactie IRL

41. Verzoekschrift 781/2007, ingediend door Rosita Sweetman (Ierse 
nationaliteit), over besmetting met het kankerverwekkende 
bestrijdingsmiddel lindaan als gevolg van de activiteiten van het 
Ierse staatsbosbedrijf Coillte

   CM_O– PE 407.964
   FdR 729478

42. Verzoekschrift 842/2007, ingediend door Charlie Weston (Ierse 
nationaliteit), namens de Fairshare Campaign Group, over 
vermeende ongeregeldheden bij de uitvoering van een 
strategische milieueffectbeoordeling in verband met de bouw van 
een regionale rioolwaterzuiveringsinrichting op het schiereiland 
Donabate/Portrane (graafschap Dublin) 

   CM– PE 407.969
   FdR 777482

43. Verzoekschrift 1232/2007, ingediend door Manuel Garcia 
Gonzáles (Spaanse nationaliteit), namens Plataforma Ciudadana 
Refineria NO, over vermeende schendingen van EG-Richtlijnen 
2003/4 en 85/337 in verband met het plan voor de Balboa-
raffinaderij die wordt gebouwd in Extremadura (Spanje)

   CM–
   PE 416.437/REV. II
   FdR 791833

44. Verzoekschrift 1394/2007, ingediend door Miguel Angel Gea 
Rifá (Spaanse nationaliteit), over het schadelijke effect van 
geplande watersportfaciliteiten die moeten worden aangelegd in 
Caño de la Barreta, in de omgeving van El Rompido (Cartaya, 
Andalusië)

   PE 423.902
   FdR 782521

45. Verzoekschrift 444/2008, ingediend door Anne Blackman (Britse 
nationaliteit), over vermeende inbreuken op de 
milieueffectrapportage van het Department of Transport and 
Economy van Wales in verband met een ontwikkelingsproject in 
Nelson, County of Caerphilly (Verenigd Koninkrijk)

   CM– PE 420.000
   FdR 766616

   + reactie Wales

46. Verzoekschrift 576/2008, ingediend door Francis Devigne 
(Franse nationaliteit), over de installatie van een transformator 
waarvan de elektromagnetische straling de door de Europese 
wetgeving toegestane grenswaarden overschrijdt 

   CM– PE 420.007/REV
   FdR 789341

47. Verzoekschrift 716/2008, ingediend door Luis Cerillo Escudero 
(Spaanse nationaliteit), namens “Ecologistas en Accion de 
Valencia”, over vermeende niet-naleving van Richtlijn 
85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling in verband 

   CM– PE 430.780
   FdR 797223
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met een project aangaande een Formule 1-circuit in Valencia

48. Verzoekschrift 185/2009, ingediend door Migel Ángel Gea Rifá 
(Spaanse nationaliteit), namens de organisatie Izquerda Unida Los 
Verdes - Andalucia, over vermeende fraude met en wanbeheer 
van fondsgelden van de EU door Adricoh (Asociación para el 
Desarollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)

   CM– PE 428.096
   FdR 789511

  + reactie OLAF

49. Verzoekschrift 610/2009, ingediend door Joan Ferrando 
Domenech (Spaanse nationaliteit), namens de Actiegroep voor de 
bescherming van de Cenia-gebieden, over het CASTOR-project 
voor de ondergrondse opslag van aardgas in Alcanar, in de 
Spaanse provincie Tarragona  

   CM– PE 452.711
   FdR 838826

50. 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

51. Verzoekschrift 1050/2009, ingediend door M. S. (Duitse 
nationaliteit), over een verbod op het vastbinden van vee, in het 
bijzonder melkkoeien

   sir
   LT–
   FdR 837548

52. Verzoekschrift 1130/2009, ingediend door Ramón Pena Bertolin, 
(Spaanse nationaliteit), namens de vereniging van inwoners van 
Joan Prim, over de werkzaamheden in een park in de stad Reus
en
Verzoekschrift 1243/2009, ingediend door Ramón Penya 
(Spaanse nationaliteit), namens bewonersvereniging Joan Prim, 
over de in een park in Reus uitgevoerde werkzaamheden

   CM– PE 452.713
   FdR 838828

53. Verzoekschrift 1253/2009 ingediend door Régis Valluet (Franse 
nationaliteit), over een conflict met de melkcoöperatie aangaande 
de kwaliteit van zijn melk 

   CM– PE 441.099
   FdR 814428

54. Verzoekschrift 1266/2009, ingediend door H. H. Rogers (Britse 
nationaliteit), over de vuilverbrandingsoven van El Campello, 
Alicante (Spanje)

   CM– PE 439.224/REV
   FdR 838927

55. Verzoekschrift 1485/2009, ingediend door John Damm Sørensen 
(Deense nationaliteit), over schending van Richtlijn 90/313/EEG 
van de Raad inzake de vrije toegang tot milieu-informatie door de 
Deense stichting voor natuurbehoud

   CM– PE 452.715
   FdR 838838
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56. Verzoekschrift 1777/2009, ingediend door E.J.S. (Duitse 
nationaliteit), over de wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering in 
een grensoverschrijdende zaak

   CM– PE 452.718
   FdR 838841

57. Verzoekschrift 1910/2009, ingediend door Apollonia Götz 
(Duitse nationaliteit), over de onteigening van huiseigenaren in 
Segur de Calafell (Tarragona)
en
Verzoekschrift 1/2010, ingediend door Erich en Silvia Kumpf 
(Duitse nationaliteit), over de onteigening van huizen in Segur de 
Calafell (Tarragona)

   CM– PE 452.719
   FdR 838842

58. Verzoekschrift 120/2010, ingediend door José Soto Cepas 
(Spaanse nationaliteit), namens de werknemersvakbond van de 
voormalige uraniumfabriek in Andujar, over de situatie van de 
werknemers van de genoemde fabriek

    CM– PE 448.723
    FdR 829535

59. Verzoekschrift 171/2010, ingediend door Kamila Beata Klim-
Petersen (Poolse nationaliteit), over de inbeslagneming door de 
Deense overheden van haar in Polen geregistreerde bedrijfsauto 
en de daarmee verbonden obstakels voor het vrije verkeer van 
arbeidskrachten

   CM– PE 448.729
   FdR 829542

60. Verzoekschrift 276/2010, ingediend door H.E.v Z (Duitse 
nationaliteit), over zijn verzoek om afschaffing van verplichte 
inschrijving bij de kamer van koophandel voor zelfstandige 
ondernemingen

   CM– PE 452.728
   FdR 838853

61. Verzoekschrift 284/2010, ingediend door K. H-L. (Duitse 
nationaliteit), over de weigering van de Duitse overheden om haar 
Franse universiteitsdiploma te erkennen

   CM– PE 452.730
  FdR 838869

62. Verzoekschrift 307/2010, ingediend door Pawel Joachimiak 
(Poolse nationaliteit), over de Poolse wet inzake industrieel 
eigendomsrecht en de onverenigbaarheid daarvan met een aantal 
internationale en Europese wetgevingsbesluiten

   CM– PE 452.731
   FdR 838876

63. Verzoekschrift 317/2010, ingediend door Hans Albrecht (Duitse 
nationaliteit), over controle op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
1999/44/EG

    CM– PE 452.732
    FdR 838877

64. Verzoekschrift 322/2010, ingediend door Roberto Albanese 
(Italiaanse nationaliteit), namens Comitato dei Citadini del Fiume, 
gesteund door 93 medeondertekenaars, over de milieuramp in de 
rivieren Lambro en Po (Italië)

   CM– PE 452.733
   FdR 838878
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65. Verzoekschrift 327/2010, ingediend door Maria Grazia Brunero 
(Italiaanse nationaliteit), over de extractie van aluminium door het 
mijnbouwbedrijf Vedanta in India die een grote wissel trekt op de 
leefomgeving van de Dongria Kondh-stam

   CM– PE 452.736
   FdR 838881

66. Verzoekschrift 347/2010, ingediend door Carmen Andonaegui 
Moreno (Spaanse nationaliteit), over de verwijdering van een 
ooievaarsnest van een kerktoren in de stad Galapagar nabij 
Madrid

   CM– PE 452.737
   FdR 838882

67. Verzoekschrift 360/2010 ingediend door F.P.E. (Duitse 
nationaliteit), over de toepassing 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

   CM– PE 452.739
   FdR 838884

68. Verzoekschrift 396/2010, ingediend door Domenico Lamanna Di 
Salvo (Italiaanse nationaliteit), over vermeende strijdigheid van 
de alimentatiebepalingen in het Duitse burgerlijk wetboek met de 
EU-wetgeving 

   CM– PE 452.740
   FdR 838885

69. Verzoekschrift 397/2010, ingediend door Ludmila d'Atri 
(Italiaanse nationaliteit), over een voorkeursbeleid en 
belastingverlaging voor bioplastic als verpakkingsmateriaal

   CM– PE 452.741
   FdR 838886

70. Verzoekschrift 408/2010, ingediend door het bestuur van de 
‘Organización Impulsora de Discapacitados’ (OID) 
(gehandicaptenorganisatie), over het monopolie op de verkoop 
van de biljetten van de ONCE

    CM– PE 452.744
    FdR 838889
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71. Datum en plaats van de volgende vergadering
 24 januari 2011, 15.00 - 18.30 uur
 25 januari 2011, 9.00 - 12.30 uur


