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Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2009)10-01

NOTULEN
Van de vergadering van 1 oktober 2009, 10.15 – 12.35 uur en 15.10 – 17.15 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 1 oktober 2009 om 10.15 geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming ontwerpagenda (PE 428.285)

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 1-2 september 2009 (PE 428.150): 
de notulen worden goedgekeurd met een correctie op bladzijde zeven, eerste paragraaf, zesde 
regel, waarbij de woorden Madrid en op verzoek van EP-lid Pascale Gruny zijn geschrapt).

Sprekers: EP-lid Pascale Gruny en de voorzitter.

3. Behandeling amendementen en stemming over het ontwerpverslag over de activiteiten 
van de Europese Ombudsman in 2008 (2009/2088 (INI)), rapporteur: Chrysoula 
Paliadeli (S&D)

De rapporteur presenteert het ontwerpverslag en onderstreept het belang van de Europese 
Ombudsman voor het algemene functioneren van de EU-instellingen. Zij spoort alle 
Europese instellingen, met name de Commissie, aan om met de Ombudsman samen te 
werken en gepaste maatregelen te nemen op basis van de conclusies die hij na zijn 
onderzoeken trekt. De rapporteur bedankt de leden voor hun bijdrage in de vorm van 
amendementen alsmede Karen Chioti van het secretariaat voor haar hulp bij de opstelling 
van het verslag. 
Sprekers: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny en de voorzitter. 
Besluit: het gewijzigde verslag wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor en 1 onthouding.
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4. Goedkeuring van het ontwerpadvies aan de Begrotingscommissie inzake het ontwerp 
van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 - Afdeling 
VIII - Europese Ombudsman - Rapporteur: AUKEN (Verts/ALE) 

Sprekers: de voorzitter. 
Besluit: het advies wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor en 2 onthoudingen. 

5. Mededelingen van de voorzitter

 Na de stemmingen over het verslag-Paliadeli en het advies-Auken zal de commissie de 
toepassing van de Habitatrichtlijn behandelen. Zij zal zich hierbij baseren op een 
algemene presentatie van de externe studie gegeven door Nicolas de Sadeleer, die 
namens de auteurs zal optreden. De beleidsafdeling die de studie heeft gepubliceerd heeft 
een exemplaar opgestuurd naar alle leden. Leden van de Commissie milieubeheer is 
verzocht aan de besprekingen deel te nemen.

 De Commissie zal een aantal verzoekschriften onder de loep nemen over de toepassing 
van de Habitatrichtlijn in enkele EU-landen.

 Voor de volgende punten zullen indieners van verzoekschriften aanwezig zijn: 
- Punt 12: Jean-Marie Salomon namens indieners van de verzoekschriften 37/2005 en 

613/2009;
- Punt 13: David Cholon (Président du Syndicat des Paludiers) en Jean-Paul Declerq, 

Président de l'Association "Vert Pays Blanc et Noir", inzake verzoekschrift 551/2008;
- Punt 19: Billy Leonard uit Noord-Ierland over verzoekschrift 650/2008 over 

vuilstortplaatsen in het graafschap Derry;
- Punt 21: Vinczay Tibor, burgemeester van Szentgotthqard (Hongarije), over 

verzoekschrift 1885/2008 over een afvalverbrandingsinstallatie; Tibor Peto zal namens 
het ministerie van Buitenlandse Zaken van Hongarije aanwezig zijn. 

 Punt 15: indiener van verzoekschrift 169/2007, Marc de Schower, geeft te kennen dat 
hij, hoewel hij niet aanwezig kan zijn, zich het recht voorbehoudt om in een later stadium 
zijn commentaar te geven. Hij zal de procedure volgen via Web-stream.

 Vicevoorzitter Agnès Hankiss zal de middagbijeenkomst voorzitten.

 De agenda voor de middag zal beginnen met een discussie naar aanleiding van een 
werkdocument over de Agenda van Stockholm, gepresenteerd door Diana Wallis. Ten 
aanzien van dit punt sluit de Commissie verzoekschriften zich aan bij de bevoegde 
commissies (JURI, LIBE en AFCO). Het werkdocument bevat een uiteenzetting van het 
werk van de commissie aan de verzoekschriften die verband houden met punten die 
vallen onder de Agenda van Stockholm. Het kan nodig zijn gerichte amendementen in te 
dienen op de ontwerpresolutie, voor de opstelling waarvan de bevoegde commissies 
verantwoordelijk zijn.

 De voorzitter wijst erop dat er een lijst is van verzoekschriften die heropend of gesloten 
moeten worden op grond van redenen die een week geleden aan alle fracties zijn 
medegedeeld. Indien de leden aan het einde van de vergadering geen commentaar op de 
lijst hebben geleverd, wordt de lijst geacht te zijn goedgekeurd. Zij wijst erop dat de 
behandeling van verzoekschrift 734/2008 nog niet zal worden afgesloten.
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6. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren:

 Beheer van de verzoekschriftenprocedure: er zijn geen opmerkingen op dit moment; er 
zal indien nodig later, op basis van bestaande richtsnoeren, verder van gedachten worden 
gewisseld; 

 Aanwijzing van rapporteurs/rapporteurs voor advies op basis van de methode 
d'Hondt, het puntensysteem of zonder puntensysteem: het systeem d'Hondt, hoewel een 
belangrijk hulpmiddel bij de werkzaamheden van het Europees Parlement, beantwoordt 
niet volledig aan de specificiteit van de Commissie verzoekschriften; de methode moet 
daarom in een flexibeler formaat worden gegoten dat zorgt voor een evenwichtige 
verdeling van de verslagen en adviezen over de fracties; 

 De Commissie verzoekschriften zal in 2010 een advies opstellen over het 
initiatiefverslag over stopzetting van het verlies aan biodiversiteit, waar de 
Commissie milieubeheer toestemming voor heeft gevraagd - de S&D-Fractie zal een 
Parlementslid aanwijzen die het advies moet opstellen;

 De Commissie verzoekschriften zal tevens een advies opstellen over het 26e 
jaarverslag van de Commissie juridische zaken over de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht: de PPE-Fractie zal een Parlementslid aanwijzen die het advies 
moet opstellen;

 Opmerking vanuit de plenaire vergadering - verzoekschrift 486/2008: Arlene 
McCarthy, EP-lid, voerde namens indiener - Michael Schields, ingezetene van haar 
kiesdistrict - het woord tijdens de plenaire vergadering van september 2009; ze vroeg de 
Commissie verzoekschriften om bij de Bulgaarse autoriteiten te verzoeken om 
onmiddellijke herziening van het bewijsdossier aangezien de Britse minister van Justitie
indiener gratie heeft verleend. De Commissie verzoekschriften zal contact opnemen met 
de Bulgaarse autoriteiten;

 Follow-up van het in maart 2009 goedgekeurde verslag-Auken: de discussie wordt 
uitgesteld omdat Margrete Auken niet aanwezig is;

 Hoorzittingen voor de kandidaat-commissarissen: er moet een brief worden gestuurd 
naar de Conferentie van commissievoorzitters met het verzoek van de Commissie 
verzoekschriften om deel te nemen aan de hoorzittingen voor de kandidaat-
commissarissen, dit met het oog op het voornemen van de voorzitter van de Europese 
Commissie, Jose Manuel Barroso, om een commissaris voor grondrechten en justitie en 
een commissaris voor de burgers te benoemen;

 De procedure voor de verkiezing van de Europese Ombudsman: er zal net als in het
verleden een speciale website worden opgezet die de verkiezingsprocedure voor de 
afgevaardigden en het publiek zo inzichtelijk mogelijk moet maken; op maandag 19 
oktober houdt de commissie in Straatsburg een buitengewone vergadering waarop zij 
zich zal uitspreken over de aanvaardbaarheid van de kandidaten. Het wordt een 
vergadering met gesloten deuren;

 Rondvraag: de voorzitter zal bij de Roemeense regering aandringen op een reactie 
aangaande het bouwproject op luttele afstand van de Sint-Jozefkathedraal in Boekarest 
(67/2007 en 149/2007); een brief aan de Roemeense premier, gezonden door de 
voormalige Voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering, is niet 
beantwoord.
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7. Verzoekschrift 251/2007, ingediend door Marin Galea (Maltese nationaliteit), namens 
Din L-Art Helwa, gesteund door meer dan 10 000 medeondertekenaars, over 
bescherming van de locatie Ta' Cenc (Gozo, Malta)

Verzoekschrift 496/2006, ingediend door M T Turvey (vermoedelijk Britse 
nationaliteit), over zijn klacht aan het elektriciteitsbedrijf Sevillana-Endesa in verband 
met Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit
Sprekers: Isabel Lourenco de Faria (vertegenwoordiger van de Commissie), Simon Busuttil, 
John Attard-Montalto en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt in afwachting van aanvullende 
inlichtingen van de Commissie nog niet afgesloten; het verzoekschrift wordt opnieuw 
geagendeerd voor besprekingen in een volgende vergadering van de commissie pal na de 
voor medio oktober 2009 geplande bijeenkomst van de Europese Commissie en de Maltese 
autoriteiten.

8. Presentatie van de studie "Nationale wetgeving en bestuurspraktijk betreffende de 
toepassing van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en met name 
artikel 6 daarvan"

Deskundige Nicolas de Sadeleer belicht de belangrijkste conclusies van de studie en dringt 
aan op het volgende:

 alle lidstaten moeten de procedure voor het aanwijzen van gebieden en de vaststelling 
van bindende beheermaatregelen voor elke locatie zo spoedig mogelijk voltooien;

 de lidstaten moeten wetgeving vaststellen die een onafhankelijke uitvoering van passende 
effectbeoordelingen waarborgt om subjectieve beoordelingen te vermijden (hij 
onderstreept de noodzaak dat: de passende effectbeoordelingen van wetenschappelijke 
kwaliteit zijn; met alle directe en indirecte effecten, waaronder korte- en 
langetermijngevolgen en cumulatieve en synergetische effecten, rekening wordt 
gehouden; mogelijke alternatieven worden geanalyseerd; en, indien van toepassing, 
compenserende en corrigerende maatregelen worden getroffen om de negatieve gevolgen 
van een bepaald project voor de integriteit van de locatie te verzachten);

 de Commissie moet nieuwe richtsnoeren voor de lidstaten opstellen over de feitelijke 
inhoud van passende effectbeoordelingen;

 de besluitvorming moet zo transparant mogelijk zijn en de mogelijkheid bieden zo vroeg 
mogelijk een openbare raadpleging te houden, bij voorkeur tijdens de screening (de 
bevoegde instanties moeten duidelijk uitleggen waarom een alternatieve optie onhaalbaar 
wordt geacht en de factoren toelichten die tot hun besluit hebben geleid;

 nationale instanties moeten advies inwinnen bij de Commissie als een Natura 2000-
locatie prioritaire habitats of soorten herbergt.

 de Europese Commissie moet zich proactiever opstellen als het gaat om inleiding van 
procedures tegen lidstaten die inbreuk plegen op de Habitatrichtlijn.

De leden en de vertegenwoordiger van de Commissie zijn ingenomen met de studie en de 
hierin vervatte aanbevelingen; zij benadrukken dat bij toekomstige werkzaamheden de 
nadruk moet liggen op maatregelen die eerder een betere handhaving dan een herziening 
van de Habitatrichtlijn beogen. 

Sprekers: Nicolas de Sadeleer (deskundige), Carlos José Iturgaiz Angulo (vervangt de 
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voorzitter van 11.05 tot 11.25 uur), François Kremer (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Sandrine Bélier, Peter Jahr, Chrysoula Paliadeli (vervangt de voorzitter van 
11.25 tot 11.30 uur), Margrete Auken, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru en de voorzitter. 

9. Verzoekschrift 543/2008, ingediend door Carlos Rios Torres (Spaanse nationaliteit), 
namens de milieuvereniging 'Fauna de Cubelles', gesteund door 2 720 
medeondertekenaars, over protest tegen de bouw van een brug over de monding van de 
rivier Foix, die deel uitmaakt van een Natura 2000-gebied

Sprekers: Isabel Lourenco de Faria (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten op grond van het antwoord 
van de Europese Commissie.

10. Verzoekschrift 37/2005, ingediend door Laurence de la Martinière (Franse 
nationaliteit), namens de vereniging ADIPHCM, over de aanleg van een grote ringweg 
rond de stad Orléans

Verzoekschrift 613/2009, ingediend door Jean-Marie Solomon (Franse nationaliteit), 
namens 'MARDIËVAL', over het onaanvaardbare gebruik van regelingen betreffende 
publiek-private samenwerking voor de bouw van een brug in Mardië (departement 
Loiret) 
Sprekers: Jean-Marie Salomon (indiener), David Grimeaud en Christian Servenay 
(vertegenwoordigers van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: haar weerstand tegen de bouw van de brug in Mardië wordt herbevestigd, de 
behandeling van het verzoekschrift wordt in afwachting van aanvullende inlichtingen van de 
Commissie nog niet afgesloten; er wordt een brief gestuurd aan het Franse ministerie van 
Milieu.

11. Verzoekschrift 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

Sprekers: Jean- Paul Declercq (namens indiener), David Grimeaud en Joseph van der Stegen 
(vertegenwoordigers van de Commissie), Sandrine Bélier, Pascale Gruny en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt in afwachting van aanvullende 
inlichtingen van de Commissie nog niet afgesloten; er wordt een brief gestuurd aan de 
nieuwe burgemeester van Guérande en aan het Franse ministerie van Milieu waarin de leden 
hun bezorgdheid uiten over de ontoereikende beoordeling van de milieueffecten en 
economische gevolgen van het Guérande-project alsmede over de gangbare praktijk om 
grote ontwikkelingsprojecten (zoals genoemd in de verzoekschriften 37/2005 en 613/2009) 
op te knippen teneinde de wetgeving betreffende de milieueffectbeoordeling te omzeilen.

De vergadering wordt om 12.35 uur geschorst en om 15.10 uur hervat onder 
voorzitterschap van Ágnes Hankiss (vicevoorzitter) 
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12. Behandeling van het 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" ook bekend als het "Stockholm-programma" - rapporteur: 
Diana Wallis (ALDE)

Diana Wallis verwelkomt het Stockholm-programma van het Zweedse voorzitterschap en 
benadrukt dat het werkdocument beoogt de aandachtspunten te belichten die nauw 
samenhangen met de bezorgdheid die burgers in hun zoektocht naar oplossingen of 
schadeloosstelling tegenover de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement 
hebben geuit. Ze wijst erop dat over een groot aantal vraagstukken die in het programma 
zijn vastgesteld verzoekschriften zijn ontvangen, die blijk gaven van een aanzienlijke kloof 
tussen verwachtingen van de burger en de EU-wetgeving alsmede van problemen met de 
tenuitvoerlegging door lidstaten van bestaande wetgeving. Zij brengt onderwerpen ter sprake 
die variëren van de volledige uitoefening van het recht op vrij verkeer, het visumbeleid tot 
wederzijdse erkenning en deelname aan het democratisch bestel van de Unie. 

Sprekers: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (vertegenwoordiger van de Commissie), Pascale 
Gruny, David Lowe (hoofd van een administratieve eenheid) en de voorzitter. 
Besluit: het werkdocument over het Stockholm-programma wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd. Mevrouw Wallis krijgt de opdracht om amendementen te formuleren op de 
ontwerpresolutie. De gezamenlijke indiening daarvan door de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie juridische zaken en de Commissie 
constitutionele zaken vindt op 8 oktober 2009 plaats. De ontwerpamendementen worden 
voor 22 oktober 2009 door de Commissie verzoekschriften per schriftelijke procedure 
goedgekeurd.

13. Verzoekschrift 650/2008, ingediend door Billy Leonard (Ierse nationaliteit), over 
publieke bezorgdheid over het cumulatieve schadelijke effect van vier vuilstortplaatsen 
in de omgeving van Ringsend in het graafschap Derry in Noord-Ierland

Sprekers: Billy Leonard (indiener), Stephanos Ampatzis en Jose Diaz Del Castillo 
(vertegenwoordigers van de Commissie), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, David 
Lowe (hoofd van een administratieve eenheid) en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt in afwachting van aanvullende 
inlichtingen van de Commissie nog niet afgesloten; de voorzitter stuurt een brief aan de 
Noord-Ierse autoriteit waarin hij haar verzoekt om een reactie naar aanleiding van de in het 
verzoekschrift aan de orde gestelde kwesties. 

14. Verzoekschrift 206/2007, ingediend door David Rogers (Ierse nationaliteit), over stank 
en aantasting van het milieu in de omgeving van de stortplaats van Whiteriver, Collon 
(Ierland)

Sprekers: Liam Cashman (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten op grond van het antwoord 
van de Commissie.

15. Verzoekschrift 1885/2008, ingediend door Tibor Viniczay (Hongaarse nationaliteit), 
namens de gemeente Szentgotthard, over de bouw van een afvalverbrandingsinstallatie 
in Lafnitztal, Oostenrijk

Sprekers: Tibor Viniczay (indiener), Stephanos Ampatzis (vertegenwoordiger van de 
Commissie), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún en de 
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voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt in afwachting van aanvullende 
inlichtingen van de Commissie nog niet afgesloten; de voorzitter zal in een brief aan de 
Oostenrijkse autoriteiten de bezorgdheid van de leden over het milieueffect van het project 
tot uidrukking brengen; het verzoekschrift wordt doorgestuurd naar de Commissie 
milieubeheer met het verzoek advies uit te brengen over het grensoverschrijdend 
milieueffect van bepaalde projecten. 

16. Verzoekschrift 1129/2008, ingediend door Veronica Dini (Italiaanse nationaliteit), 
namens L'Altrainformazione, het Comitato "No al Civis Mazzini - Savena" en het 
Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, over een 
openbaarvervoerproject in Bologna en San Lazzaro di Savena (Italië)

Sprekers: Stephanos Ampatzis (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten op grond van het antwoord 
van de Europese Commissie.

17. Verzoekschrift 614/2002, ingediend door Sylvie Lindeperg (Franse nationaliteit), over 
het niet erkennen door Frankrijk van in het Verenigd Koninkrijk opgedane 
beroepservaring

Sprekers: Ursula Scheuer (vertegenwoordiger van de Commissie), David Lowe (hoofd van 
en administratieve eenheid), Pascale Gruny en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt in afwachting van aanvullende 
inlichtingen van de Commissie nog niet afgesloten; 

18. Verzoekschrift 930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de 
erkenning in Duitsland van in Nederland behaalde diploma's in de fysiotherapie

Sprekers: Andras Mogyoro (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt nog niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende inlichtingen van de Commissie, die komen nadat de Duitse rechter in de zaak 
van indiener uitspraak heeft gedaan; 

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

Sprekers: Angelika Koman (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt op verzoek van Simon Busuttil nog
niet afgesloten (er wordt gevraagd om een schriftelijke bevestiging van zijn mondelinge 
interventie).

20. Verzoekschrift 1297/2007, ingediend door F.J.C. (Maltese nationaliteit), over de niet-
uitvoering van Richtlijn 2002/85/EG door de Maltese autoriteiten

Sprekers: Jean-Paul Repussard (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt op verzoek van Simon Busuttil nog
niet afgesloten (er wordt gevraagd om een schriftelijke bevestiging van zijn mondelinge 
interventie).
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21. Verzoekschrift 995/2002, ingediend door Stylianos Zambetakis (Griekse nationaliteit), 
namens de Griekse redersvereniging van passagiersschepen, over de toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad (cabotage in het zeevervoer)

Sprekers: Joanna Warnel (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt in afwachting van aanvullende 
inlichtingen van de Commissie nog niet afgesloten; het verzoekschrift wordt ter informatie 
doorgestuurd naar de Commissie vervoer en toerisme; 

22. Verzoekschrift 299/2005, ingediend door Oisin Jones-Dillon (Ierse nationaliteit), over de 
vertrekbelasting in Malta

Verzoekschrift 415/2005, ingediend door Anna Ignacak Mifsud (Maltese nationaliteit), 
over de vertrekbelasting in Malta 

Verzoekschrift 419/2005, ingediend door Robert G. Coenen (Nederlandse nationaliteit), 
over de vertrekbelasting in Malta 

Verzoekschrift 533/2005, ingediend door Matthew Buttigieg (Maltese nationaliteit), 
over de beperking van het vrije verkeer van personen door de hoge luchtvaartbelasting 
in Malta 

Verzoekschrift 490/2006, ingediend door Michael Tanti-Dougall (Maltese nationaliteit), 
namens de Federated Association of Travel and Tourism Agents (FATTA), over de 
vertraging van de Commissie in haar reactie op een klacht tegen de Maltese 
vertrekbelasting 
Sprekers: Joanna Warnel (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van de verzoekschriften 299/2005, 533/2005 en 490/2006 over 
vertrekbelasting in het vliegverkeer wordt op basis van het mondelinge antwoord van de 
Commissie (verzocht wordt om schriftelijke bevestiging van de interventie houdende 
afschaffing van deze belasting door Malta) afgesloten; de behandeling van de 
verzoekschriften 415/2005 en 419/2005 over vertrekbelasting in het scheepvaartverkeer 
wordt nog niet afgesloten (de Commissie zal aanvullende inlichtingen verstrekken).

23. Verzoekschrift 363/2007, ingediend door Doris Mueller (Duitse nationaliteit), over 
vermeende schending door de Griekse autoriteiten van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie

Sprekers: Martin Gajda (vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr en de voorzitter. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt in afwachting van aanvullende 
inlichtingen van de Commissie nog niet afgesloten (de inbreukprocedure die de Commissie 
tegen Griekenland heeft ingeleid, heeft het Europees Hof van Justitie bereikt - C-155/09 -
verzocht wordt om een schriftelijke bevestiging van het mondelinge antwoord van de 
Commissie). 

24. Verzoekschriften van categorie B

 Verzoekschriften 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 220/2007, 
578/2007, 919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 40/2008, 60/2008, 
91/2008, 115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 1009/2008, 1170/2008, 
1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 1422/2008, 1429/2008, 1481/2008; 
1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 1631/2008, 1638/2008, 1800/2008, 1817/2008, 



PV\792440NL.doc 9/12 PE429.670v01-00

NL

1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 1876/2008, 0004/2009, 
0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 0269/2009, 0292/2009, 
0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 0408/2009 en 0489/2009 zijn 
afgesloten op grond van het antwoord van de Commissie. 

 Verzoekschriften 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009 en 353/2009 
zullen tijdens een komende vergadering worden besproken in categorie A.

25. Datum en plaats volgende vergadering 

 Donderdag 3 november 2009 van 15.00 tot 18.30 uur en woensdag 4 november 2009 van 
9 tot 12.30 uur in Brussel.

De vergadering wordt om 17.15 uur gesloten.
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