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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2009)10-19

NOTULEN
Vergadering van 19 oktober 2009, 19.00 - 20.30 uur (achter gesloten deuren)

STRAATSBURG

De vergadering wordt op maandag 19 oktober 2009 om 19.27 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 430.329)

De ontwerpagenda wordt zonder wijzigingen aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

 Verzoek om toestemming voor een informatief bezoek aan Huelva: de voorzitter heeft 
de Voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, een brief gestuurd waarin zij 
hem op de hoogte brengt van de wijziging aan haar initiële verzoek om toestemming 
voor dit bezoek (het eerste verzoek betrof enkel Huelva); de Conferentie van 
voorzitters heeft het nemen van een besluit over het verzoek om toestemming voor het 
bezoek uitgesteld.

 Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman 
in 2008 (2009/2088(INI)) - rapporteur Chrysoula Paliadeli (S&D): in de voorlopige 
versie van het tijdschema voor de plenaire vergadering staat het verslag geregistreerd 
onder artikel 138 van het Reglement (procedure ter plenaire vergadering zonder 
amendementen en zonder debat) in plaats van artikel 205 – deze fout is rechtgezet;

 Afhandeling van de verzoekschriften: om te proberen de werkzaamheden van de 
Commissie nog te verbeteren, zal een nieuwe gedachtewisseling gehouden worden.

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

 Kandidaten voor de functie van Europees Ombudsman: de coördinatoren hebben 
twee schriftelijke klachten onderzocht van één van de kandidaten, de heer José Luis 
Baró Fuentes; na raadpleging van de Juridische Dienst hebben ze deze klachten als 
ongegrond verklaard en bijgevolg verworpen. De klager zal hiervan op de hoogte 
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gebracht worden.
 De voorzitter neemt kennis van de procedurele tussenkomst van Margrete Auken in 

verband met het feit dat bepaalde documenten enkel in het Frans beschikbaar zijn.

4. Verkiezing van de Europese ombudsman 2009

De voorzitter brengt in herinnering dat er op 10 september 2009 in het Publicatieblad een 
oproep is gepubliceerd tot het indienen van sollicitaties voor de functie van Europees 
Ombudsman en dat sollicitaties bij de Voorzitter van het Europees Parlement moesten 
worden ingediend vóór 9 oktober 2009, middernacht (in overeenstemming met artikel 204 
van het Reglement, lid 2, waarin staat: “De kandidaten moeten worden gesteund door ten 
minste veertig leden uit ten minste twee lidstaten. Ieder lid mag slechts één kandidaat 
steunen.)

De voorzitter verwijst naar de officiële brief die Voorzitter Buzek haar gestuurd heeft met 
de namen van de zes kandidaten die zich binnen de opgelegde termijn kandidaat hebben 
gesteld:

 Jose Luis Baró Fuentes
 Joaquim Bayo Delgado
 Vittorio Bottoli
 Nikiforos Diamandouros
 Pierre Yves Monette
 Maximilian Polin

De voorzitter vermeldt dat bij de lijst een tabel is gevoegd met het aantal handtekeningen 
voor elke kandidatuur en het aantal vertegenwoordigde lidstaten. Na verificatie van de 
handtekeningen is de tabel lichtelijk gewijzigd; de aangepaste versie is bij de notulen 
gevoegd. 

De voorzitter deelt de leden voorts mee dat de heer Joaquim Bayo Delgado op 
16 oktober 2009 een brief heeft doen toekomen aan de Voorzitter van het Europees 
Parlement waarin hij zijn kandidatuur intrekt. De leden wordt verzocht een besluit te 
nemen over de ontvankelijkheid van de kandidaturen. 

De sollicitaties van de volgende kandidaten worden ontvankelijk verklaard:
 Vittorio Bottoli - 42 geldige handtekeningen van leden uit 2 lidstaten;
 Nikiforos Diamandouros - 206 geldige handtekeningen van leden uit 27 lidstaten;
 Pierre Yves Monette - 124 geldige handtekeningen van leden uit 19 lidstaten.

De sollicitaties van de volgende kandidaten worden als niet ontvankelijk beschouwd 
omdat ze niet het vereiste aantal handtekeningen behalen:
 Jose Luis Baró Fuentes - 14 handtekeningen ontvangen na afloop van de 

indieningstermijn;
 Maximilian Polin - geen handtekeningen ontvangen.

De leden komen overeen dat alle kandidaten in kennis zullen worden gesteld van het 
besluit en dat diegenen van wie de kandidatuur ontvankelijk is verklaard, zullen worden 
uitgenodigd voor de hoorzitting in de commissie op 30 november 2009.
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5. Verkiezing van de Europese ombudsman 2009: organisatie van de hoorzitting met de 
kandidaten op 30 november 2009

De leden stemmen ermee in dat de hoorzitting plaatsvindt op maandag 30 november 2009, 
tijdens een voor alle leden van het Europees Parlement toegankelijke vergadering. Alle 
informatie inzake de verkiezing zal op een speciaal voor deze gelegenheid gecreëerde 
website geplaatst worden; op deze manier beschikken de leden voor elke kandidaat over 
volledige inlichtingen, net als in 2002 en 2004.

De leden zijn het er in principe mee eens dat elke kandidaat een inleidende verklaring 
aflegt en dat daarna een vragen- en antwoordenronde zal volgen. Zoals gebruikelijk zal de 
kandidaten verzocht worden hun verklaringen op voorhand schriftelijk in te dienen bij het 
secretariaat, zodat de teksten in alle officiële talen van de EU kunnen worden vertaald en 
meteen na de hoorzitting op de hogergenoemde website kunnen worden geplaatst.

De leden bespreken het voorstel van de voorzitter om de kandidaten vóór de hoorzitting 
een reeks vragen toe te sturen waarop zij schriftelijk zouden moeten antwoorden. Een 
dergelijke vragenlijst zou de leden niet verhinderen om de kandidaten tijdens de 
hoorzitting vragen te stellen. Op de volgende bijeenkomst van de coördinatoren, gepland 
voor 4 november 2009, zal een besluit genomen worden over deze vragenlijst en over het 
gedetailleerde programma voor de hoorzitting. 

Sprekers: Adina-Ioana  Vălean, Sylvana Rapti, Victor Boştinaru, David Lowe 
(afdelingshoofd) en de voorzitter. 

6. Datum en plaats volgende vergadering 

 Donderdag 3 november 2009, 15.00 – 18.30 uur en woensdag 4 november 2009, 
9.00 – 12.30 uur in Brussel.

De vergadering wordt om 19.46 uur gesloten.
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Bijlage
VERKIEZING VAN DE EUROPESE OMBUDSMAN (2009)

Overzicht van de ontvangen kandidaturen*
Stand van zaken op 20/10/2009

Naam Nat. Datum verzending(*) Datum 
ontvangs
t door 
EP(*)

Ontvangen 
handtekeningen

Niet-
geïdentifi-
ceerde 
handteke-
ningen

Niet met art. 204 
van het 
Reglement 
conforme 
handtekeningen 
(*)(**) 

Geldige 
hand-
tekeningen 
(*)(**)(***)

Aantal 
vertegen-
woordigde 
lidstaten 
(***)

Besluit van 19/10/09 van 
de Commissie 
verzoekschriften over 
ontvankelijkheid

BARÓ FUENTES
José Luis

ES 09/10/2009
(datum poststempel)

15/10/2009
(aanvulling 
kandidatuur - geen 
indieningstermijn)

13/10/20
09

16/10/20
09

0

14

0 0 0

0

0 Niet ontvankelijk

BAYO DELGADO
Joaquín

ES Per bode

15/10/2009 (intrekking 
kandidatuur) 

09/10/20
09

34 11 Vereist aantal 
niet bereikt

Kandidatuur ingetrokken 
op 15/10/09

BOTTOLI 
Vittorio

IT 09/10//2009 09/10/20
09

48 1 5 42 2 Ontvankelijk

DIAMANDOUROS
Nikiforos

GR 09/10/2009

13/10/2009 (aanvulling 
kandidatuur - geen 
indieningstermijn)

09/10/20
09

225 3 16 206 27 Ontvankelijk

MONETTE
Pierre Yves

BE Per bode 09/10/20
09

134 1 9 124 19 Ontvankelijk

POLIN
Maximilian

IT Datum niet leesbaar 09/10/20
09

0 0 0 0 0 Niet ontvankelijk

* Uiterste termijn voor de indiening van kandidaturen: 9 oktober 2009 (oproep tot het indienen van sollicitaties gepubliceerd in PB C 216 van 10.9.2009)
** Elk lid kan slechts één kandidatuur steunen (art. 204, lid 2, van het Reglement van het Europees Parlement).
*** De kandidaturen moeten gesteund worden door ten minste veertig leden uit ten minste twee lidstaten (art. 204, lid 2, van het Reglement van het Europees Parlement).
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni; Chrysoula Paliadeli; Willy Meyer; Carlos José Iturgaiz Angulo; Ágnes Hankiss

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Elena Băsescu; Pascale Gruny; Jarosław Leszek Wałęsa; Victor Boştinaru; Iliana Malinova Iotova; Adina-Ioana Vălean; Margrete 
Auken; Angelika Werthmann; 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Ioannis Tsoukalas; Axel Voss; Kinga Göncz; Sylvana Rapti; 

187 (2)

193 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Raya Petrova, Constance Colin, Maria Panagiotou, Despina Manousos, Lara Pace, Siozos Panagiotis, Anna Maria Isky, Magdalena 
Sagin, (MEPs' assistants) 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Léo Cox, Selvaggio, Georgiopoulou,

Matri,

Airis Meier;

David Batt

Kjell Sevon

Mireia Rovira
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Valeria Fiore;

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Gérard Laprat; Stéphane Huber 

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Hans Krück; Christos Karamarcos; 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Alina Vasile, 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve; Enza Saetta

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


