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van maandag 24 januari 2011, 15.00 - 18.30 uur
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1. Aanneming van de ontwerpagenda1 PE 456.777
FdR 853822

Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:
   - 9 november 2009

PV– PE 452.894
FdR 851227
+ bijlagen

   - 22 november 2009 PV– PE 452.896
FdR 840175

2.

   - 1-2 december 2010 PV– PE 454.457
FdR 850333
+ 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

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

European City Guide

5. Follow-up van het verslag Busuttil 
over bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden  
(Verzoekschriften 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 
1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 en andere)               
(2008/2126(INI))

Nr. 100/2010, ingediend door Jacques de Lepinau (Franse 
nationaliteit), namen de WWW. StopECG.ORG, over de 
noodzaak van Europese wetgeving die kleine ondernemingen 
beschermt tegen verspreiding van ongewenste contracten en 
misleidende reclame 
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   A6-0446/2008

   sir

Milieu

Afval

6. Nr. 273/2010, ingediend door Mariagrazia Canuti (Italiaanse 
nationaliteit), over de afvalstortplaats van Malagrotta bij Rome 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. Nr. 323/2010, ingediend door Matteo Grossi (Italiaanse 
nationaliteit), over het verplicht stellen van één soort software 
(SISTRI) door het Italiaanse Ministerie van Milieu in het kader 
van de toepassing van Richtlijn 2008/98/EG betreffende de 
traceerbaarheid van afvalstoffen 
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 452.734
   FdR 838879

8. Nr. 1405/2007, ingediend door Ivaylo Asenov Krastev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de actiegroep "Bescherming van 
gezondheid en leven van de bevolking en het milieu", over de 
onwettige exploitatie van een stortplaats voor vast huisafval 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 415.083/REV
   FdR 797190

9. Verzoekschrift 78/2007, ingediend door Mavroudis Voridis 
(Griekse nationaliteit), over de bouw van een vuilnisbelt in Oost-
Attika
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM–
   PE 396.614/REV. III
   FdR 814289
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10. Nr. 1292/2009 ingediend door Juozas Imbrasas (Litouwse 
nationaliteit), over vermeende inbreuken op de communautaire 
milieuwetgeving in verband met de geplande 
afvalverbrandingsinstallatie in Vilnius  
(wellicht in aanwezigheid van de indiener)

   CM– PE 441.332
   FdR 816751

17.30 – 18.30 uur (met gesloten deuren)

11. Coördinatorenvergadering

* * *

25 januari 2011, 9.00 - 12.30 uur

9.00 uur

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

13. [Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie 
verzoekschriften in 2010 (2010/2295(INI))
Rapporteur:  
- eerste gedachtewisseling]
(UITGESTELD tot de volgende vergadering !!!)

14. Advies inzake de interne markt voor Europeanen (IMCO) 
(2010/2278(INI))
(goedkeuring IMCO: 28.02.2011 - plenaire: 23.03.2011)
Rapporteur:  
- eerste gedachtewisseling

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

Milieu

"Nordstream"-gaspijplijn

15. Follow-up van het verslag over de gevolgen voor het milieu van 
de voor de verbinding Rusland-Duitsland geprojecteerde 
gasleiding in de Oostzee (Verzoekschriften nrs. 614/2007 en 
952/2006)
(2007/2118(INI)) (Rapporteur: LIBICKI)
(GERINGER)

   CM– PE 396.607/REV
   FdR 851556
           851557
    A6-0225/2008
+ LT- 804379
+ LT- 817965
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16. Nr. 1345/2009, ingediend door Michal Racki (Poolse 
nationaliteit), over bovengrondse ontginning van bruinkool in 
Neder-Silezië in Polen 
en
Nr. 46/2010, ingediend door Irena Rogowska (Poolse 
nationaliteit), namens de vereniging "Stop Odkrywce" (stop de 
open mijnen), over een open mijn voor de winning van bruinkool 
in Neder-Silezië in Polen 
(in aanwezigheid van de indieners)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307

17. Nr. 1843/2009, ingediend door Francis Pont (Franse nationaliteit), 
over ernstige gezondheidsrisico’s als gevolg van het slechte 
beheer van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Béziers 
(Frankrijk)

   CM– PE 450.785
   FdR 834561

18. Nr. 1486/2009, ingediend door Bo Håkansson (Deense 
nationaliteit), namens "Danmarks Naturfredningsforening", over 
het feit dat de Deense overheid toestemming heeft gegeven voor 
mechanische mosselvisserij in Natura 2000-gebieden en over de 
daarmee samenhangende schending van de bepalingen in 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
(in aanwezigheid van de indieners)

    CM–
    PE 441.339/REV.
    FdR 851632

Studiereis 

19. Studiereis naar Damüls/Mellau, Vorarlberg, Oostenrijk
(29.09 - 1.10.2010)
met betrekking tot verzoekschrift 672/2007 van Lothar Petter 
(Oostenrijkse nationaliteit) namens het actiecomité tegen de geplande 
nieuwe wintersportfaciliteiten in Mellau en Damüls in het Oostenrijkse 
Vorarlberg, ondersteund door 26 medeondertekenaars, over plannen 
voor skiliften en kabelsporen in de streek van Mellau en Damüls
- behandeling verslag van de studiereis
(in aanwezigheid van de indieners)

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636

Beroepserkenning en kwalificaties

20. Nr. 689/90, ingediend door David Petrie (Britse nationaliteit), 
namens de "Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia", 
over de moeilijkheden van docenten vreemde talen aan Italiaanse 
universiteiten 
(in aanwezigheid van de indiener)

   CM–
   PE 230.117/REV. VIII
   FdR 720306
   DV–docspet

Toerisme
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21. Nr. 1132/2009, ingediend door H.M. (Portugese nationaliteit), 
namens de Portugese associatie van toerismebedrijven "AETP", 
over gebrek aan transparantie in verband met steunaanvragen in 
het kader van de operationele programma's van de EU 
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 441.092
    FdR 814420

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 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

23. Nr. 15/2007 ingediend door Manuel Barrios Hernandez (Spaanse 
nationaliteit), over de overlast van de waterzuiveringsinstallatie in 
Maqua (Asturias) voor de omwonenden 

   CM–
   PE 394.290/REV. III
   FdR 851640

24. 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

25. Nr. 330/2007, ingediend door Ion Anghel (Roemeense 
nationaliteit), over de miskenning van zijn 
socialezekerheidsrechten door de Griekse autoriteiten 

   CM– PE 414.285/REV
   FdR 802653

26. 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/REV
   FdR 851646

27. Nr. 569/2008, ingediend door Daniele Rovai (Italiaanse 
nationaliteit), over een heffing op de stroomrekening voor de 
ontmanteling van oude kerncentrales in Italië

   CM– PE 423.649/REV
   FdR 851653

28. Nr. 1449/2008, ingediend door Isaac Dominguez Santos (Spaanse 
nationaliteit), over de schadelijke gevolgen van de aanleg van het 
tracé Palencia-Leon van de hogesnelheidstrein in de regio Grajal 
de Campos (Leon) 

   CM– PE 428.050/REV
    FdR 838921

29. Nr. 642/200, ingediend door Balazs Bonnyai (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 34 medeondertekenaars, over het 
recht van de leden van de Hongaarse minderheid in Slowakije om 
zich in hun moedertaal uit te drukken 

   CM– PE 438.305
   FdR 802740

30. 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/REV
   FdR 851661
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31. Nr. 878/2009, ingediend door Angel Mendizabal Albizu (Spaanse 
nationaliteit), over de accreditatienormen voor controleorganen 
die toezien op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders 
en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn (Verordening (EG) nr. 882/2004). 

   CM– PE 440.055
   FdR 810961

32. Nr. 1116/2009, ingediend door H.L. (Poolse nationaliteit), over 
een zuiveringsinstallatie in de stad Luzino in het noorden van 
Polen die schadelijk is voor het milieu

   CM– PE 445.767
   FdR 824562

33. Nr. 1211/2009, ingediend door Leond Brevdo (Duitse 
nationaliteit), over dubbele belasting tussen Duitsland en 
Frankrijk 
en
Nr. 1439/2009, ingediend door Bernhard Frey (Duitse 
nationaliteit), over oneerlijke fiscale behandeling van 
grensarbeiders tussen Duitsland en Frankrijk 
en
Nr. 1610/2009, ingediend door Agostino Consigliere (Italiaanse 
nationaliteit), over dubbele belastingheffing tussen Italië en 
Frankrijk 

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

34. Nr. 1316/2009 ingediend door Norbert Jung (Duitse nationaliteit), 
over een verzoek om Europese wetgeving betreffende de 
minimumafmetingen van zitplaatsen in commerciële 
luchtvaartuigen 

   CM– PE 441.333
   FdR 816752

35. Nr. 1390/2009 ingediend door Margret en Alan Bereton (Britse 
nationaliteit), betreffende wanbeheer van de vuilnisstortplaats in 
Cold Meece (Staffordshire) 

   CM– PE 445.769
   FdR 824564

36. Nr. 1450/2009, ingediend door Ulrike Büker (Duitse 
nationaliteit), over uitkering van voorschotten op alimentatie aan 
Duitse alimentatiegerechtigden die in een andere lidstaat wonen 

   CM– PE 454.587
   FdR 851674

37. Nr. 1453/2009, ingediend door Brigitte Maille Calgaro (Franse 
nationaliteit), over de erkenning van haar Franse 
advocatendiploma door de Italiaanse autoriteiten 

   CM– PE 440.092/REV
   FdR 851666

38. Nr. 1501/2009, ingediend door Roque Leal Carretero (Spaanse 
nationaliteit), over het project voor de aanleg van een weg die 
gevolgen zal hebben voor het natuurpark in het noordelijke 
gebergte van Sevilla 

   CM–
   PE 441.343/REV. II
   FdR 851667

39. Nr. 1593/2009, ingediend door Metodie Nicoară (Roemeense 
nationaliteit), over problemen met betrekking tot het gekozen 
traject voor de randweg om de stad Caransebeş (Roemenië) in het 
kader van het project ter verbetering van de nationale weg 6 
Drobeta Turnu Severin – Lugoj (Roemenië) 

    CM– PE 452.716
    FdR 838839
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40. Nr. 1771/2009, ingediend door Marin Mândrilă (Roemeense 
nationaliteit) namens de onderneming Mari-Vila COM S.R.L., 
over overtreding van de wet met betrekking tot openbaar 
aanbestede contracten in Roemenië 

   CM– PE 441.359
   FdR 816794

41. Nr. 1772/2009, ingediend door Helena Maijala (Finse 
nationaliteit), namens Pro Hanhikivi, over de voorgenomen bouw 
van een kerncentrale in Fennovoima, Hanhikivi

   CM– PE 454.589
   FdR 851677

42. Nr. 194/2010, ingediend door Edward Mallia (Maltese 
nationaliteit), namens Friends of the Earth (Valetta), gesteund 
door 461 medeondertekenaars, over een vermeende schending 
van Richtlijn 2001/42/EG door Malta in verband met de wijziging 
van het structuurplan 1990 voor de Maltese eilanden 

   CM– PE 452.722
   FdR 838846

43. Nr. 441/2010, ingediend door Antonio Rodríguez de León 
(Spaanse nationaliteit), namens Platform voor de Canarische Zee, 
over de stand van zaken en de toekomst van de ultraperifere 
regio's 

   CM– PE 454.606
   FdR 851829

44. Nr. 443/2010, ingediend door Salvatore Murru (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 6 medeondertekenaars, over de 
Europese regels betreffende de blauwvintonijn als bijvangst 

   CM– PE 452.745
   FdR 838890

45. Nr. 455/2010, ingediend door Gabriele Lang (Duitse 
nationaliteit), namens Tierhilfe & Verbraucherschutz 
International e.V., over het veterinaire euthanasiemiddel T61 

   CM– PE 454.607
   FdR 851830

46. Nr. 464/2010, ingediend door Michael Groves (Britse 
nationaliteit), namens International Cruise Victims, over 
slachtoffers van geweld en verdwijningen op internationale 
cruiseschepen 

   CM– PE 454.609
   FdR 851832

47. Nr. 474/2010, ingediend door A. S. (Roemeense? nationaliteit), 
over een betere, uniforme regeling voor de verstrekking van een 
ziektekostenverzekeringskaart in de Europese Unie 

   CM– PE 454.610
   FdR 851833

48. Nr. 485/2010, ingediend door Teresa Martin Jimenez (Spaanse 
nationaliteit), over generieke geneesmiddelen 

   CM– PE 454.613
   FdR 851836

49. Nr. 491/2010, ingediend door Luisa Maranelli (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 9 350 medeondertekenaars, over het 
afschaffen van de verlaagde posttarieven voor gedrukte 
documenten 

   CM– PE 452.748
   FdR 838894

50. Nr. 513/2010, ingediend door Tom Muirhead (Britse 
nationaliteit), over de Britse wetgeving op het gebied van 
ouderlijke verantwoordelijkheid in het geval van kinderen van 

    CM– PE 452.751
    FdR 838898
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ongehuwde ouders 

51. Nr. 515/2010, ingediend door Robert Walczak (Poolse 
nationaliteit), over niet-naleving door de Poolse overheden van 
Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement de Raad 
betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder 
bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg 

    CM– PE 452.753
    FdR 838900

52. Nr. 522/2010, ingediend door Michael Tschoetschel (Duitse 
nationaliteit), over veranderingen die Zweden met terugwerkende 
kracht aanbrengt in de criteria voor de kwalificatie van medische 
specialisten 

    CM– PE 452.754
    FdR 838901

53. Nr. 619/2010, ingediend door Laszlo Siklosi (Hongaarse 
nationaliteit), over de erkenning van zijn diploma van leraar in de 
lichamelijke opvoeding in Frankrijk 

   CM– PE 454.620
   FdR 851844

54. Nr. 620/2010, ingediend door David Carracoi (Duitse 
nationaliteit), over benadeling van o u d e r e n  bij reis-
ziektekostenverzekeringen 

   CM– PE 454.621
   FdR 851845

55. Nr. 639/2010, ingediend door Ramona Plaza Mesón (Spaanse 
nationaliteit), over de homologatie van een voertuig in Spanje 

   CM– PE 454.622
   FdR 851846

56. Nr. 718/2010, ingediend door A.K. (Poolse nationaliteit), over 
legalisatie van openbare documenten voor gebruik in het 
buitenland 

   sir
   LT– JURI
   FdR 852181

57. Nr. 725/2010, ingediend door Marco Noto (Italiaanse 
nationaliteit), over etikettering van vis in blik 

   CM– PE 454,623
   FdR 851847

o O o

58. Datum en plaats volgende vergadering
 1 februari 2010, 9.00 – 12.30 en 15.00 – 18.30 uur


