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NOTULEN
Vergadering van 23 februari 2010, 09.00 – 12.30 uur en 15.00 – 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 23 februari 2010 om 11.30 uur geopend onder 
voorzitterschap van Chrysoula Paliadeli, ondervoorzitter.

De coördinatorenvergadering vindt plaats van 9.00 tot 11.30 uur (met gesloten deuren).

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 439.108)

De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27-28 januari 2010

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

3. Mededelingen van de ondervoorzitter: Chrysoula Paliadeli deelt het volgende mee:

 De voorzitter, Erminia Mazzoni, kan de vergadering niet bijwonen en verontschuldigt 
zich bij de commissie. Ook Michael Cashman laat zich verontschuldigen; hij kan niet 
aanwezig zijn aangezien hij op dienstreis is als voorzitter van de Delegatie voor de 
betrekkingen met Zuid-Afrika;

 Punt 7 (bespreking van het werkdocument over biodiversiteit) wordt uitgesteld tot de 
volgende vergadering (22-23 maart 2010) op verzoek van Victor Boştinaru, die nog 
niet tevreden is over de versie die zich in de dossiers van de leden bevindt. Er zal een 
gewijzigde versie worden rondgestuurd naar de leden;

 Punt 9 (verzoekschrift 878/2007) wordt uitgesteld op verzoek van Josefa Andrés 
Barea;

 Bij de behandeling van de punten 14 (verzoekschrift 539/2007), 15 (verzoekschrift
1282/2007), 20 (verzoekschrift 669/2006), 22 (verzoekschrift 742/2007) en 24 
(verzoekschrift 0006/2009) zullen indieners aanwezig zijn;

 Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de lijst van aanbevelingen inzake de 
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afsluiting of heropening van verzoekschriften, die een week voor de vergadering ter 
overweging onder de leden is verspreid. Derhalve worden verzoekschriften
1021/2003, 0026/2005, 0892/2008 en 1565/2008 heropend op grond van ontvangen 
nieuwe substantiële informatie en wordt verzoekschrift 1447/2009 heropend op 
verzoek van Michael Cashman en Arlene McCarthy, die vragen om formele reacties 
van de Commissie interne markt en de Commissie internationale handel; 
verzoekschriften 0174/2007, 1670/2009, 154/2006, 210/2006 en 435/2006 worden 
afgesloten aangezien de indieners niet hebben gereageerd op het verzoek om nadere 
inlichtingen, verzoekschrift 550/2006 wordt afgesloten aangezien het Europees Hof 
van Justitie een uitspraak heeft gedaan in deze zaak, en verzoekschrift 1009/2007 
wordt afgesloten naar aanleiding van het antwoord van de Europese Commissie, dat 
nog eens per e-mail is bevestigd op 13 juli 2009.

4. Rondvraag: Geen.

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

 Door de EPP-Fractie ingediende verzoeken betreffende de werkzaamheden van 
het secretariaat:

a) Ontvankelijkheid van verzoekschriften: De EPP-Fractie biedt aan een lijst te 
presenteren van verzoekschriften die naar haar mening geen onderdeel zouden moeten 
uitmaken van de SIA-documenten (Samenvattingen, Informatie, Aanbevelingen), 
omdat ze binnen het werkterrein van Correspondentie met de burger of SOLVIT
kunnen vallen; het secretariaat zou de leden een voorstel moeten doen toekomen met 
de exacte criteria en regels waaraan de ontvankelijkheid van verzoekschriften wordt 
getoetst.

b) Notulen van de coördinatorenvergaderingen: Na een gedachtewisseling is besloten 
dat het secretariaat een samenvatting van de besluiten of aanbevelingen van de 
coördinatoren zal indienen voor commentaar en ter goedkeuring, zo mogelijk binnen 
drie dagen na de vergadering; vervolgens zal het document worden opgenomen in de 
officiële notulen van de vergadering;

c) De agenda voor de vergadering, zoals goedgekeurd door de voorzitter, zal naar de 
leden van de commissie worden gestuurd, in principe een week voor de vergadering 
en indien mogelijk eerder; leden wijzen op het belang van de geregelde
voorbereidende vergaderingen van het secretariaat van de commissie en de 
secretariaten van de fracties, die elke woensdag plaatsvinden in Straatsburg.

d) Uitnodiging en financiële ondersteuning van indieners die de vergadering bijwonen 
en de begroting voor externe missies. Er wordt op gewezen dat de coördinatoren het 
verslag en de boekhouding van 2009 betreffende uitnodigingen voor indieners, die het 
secretariaat tijdens de voorgaande vergadering heeft gepresenteerd, hebben 
doorgenomen. Er wordt besloten dat de voorzitter de aanbevelingen van het 
secretariaat op het gebied van reiskostenvergoedingen en dagvergoedingen voor 
indieners, voortaan formeel zal goedkeuren wanneer deze worden ingediend. De 
coördinatoren nemen ook kennis van de criteria voor het toekennen van 
onkostenvergoedingen. De leden vragen het secretariaat de leden een document te 
sturen waarin precies wordt uitgelegd welke criteria het secretariaat heeft gekozen 
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voor de onkostenvergoedingen.

e) Deelname van assistenten van de leden van het Europees Parlement aan missies en 
de organisatie daarvan in het algemeen zoals georganiseerd door de commissie –
Deze kwestie wordt opgehelderd: assistenten mogen leden vergezellen, waarbij hun 
onkosten moeten worden gedragen door de leden. Er wordt afgesproken dat missies en 
studiebezoeken zo ver mogelijk van tevoren moeten worden gepland met 
inachtneming van de taken van de commissie. De leden zijn van mening dat er 
toereikende middelen beschikbaar moeten worden gemaakt voor officiële
gelegenheden die tijdens studiebezoeken worden georganiseerd namens de commissie,
maar dat dit geen negatieve gevolgen mag hebben voor de jaarlijkse vergoeding voor
de voorzitter.

(Het secretariaat wordt gevraagd om een algemener document waarin wordt ingegaan 
op de kwesties die tijdens de discussie naar voren zijn gebracht.)

 Studiebezoeken aan Oostenrijk en Italië (Campanië): 

a) Nu de Conferentie van voorzitters en het Bureau hun goedkeuring hebben gehecht 
aan het voorgenomen studiebezoek aan Oostenrijk (betreffende verzoekschrift
672/2007) worden de fracties verzocht leden aan te wijzen en mogelijke data aan te 
dragen.

b) De voorzitter zal een gedetailleerder toestemmingsverzoek voor het bezoek aan 
Campanië (betreffende verzoekschrift 683/2005 en 16 andere verzoekschriften) 
indienen bij de Conferentie van voorzitters. 

 Verzoekschrift 672/2009, ingediend door de Real Academia de Bellas Artes de 
Toledo, over het behoud van het cultuurlandschap van de stad: het secretariaat zal 
het SIA-document met de gedetailleerde aanbevelingen betreffende dit verzoekschrift
nogmaals ter goedkeuring laten rondgaan onder de leden.

 Discussie over de vragen die Carlos José Iturgaiz Angulo heeft gesteld over de 
aanbeveling betreffende verzoekschriften 904/2009, 1130/2009, 1243/2009, 
1523/2009, 1573/2009, 1245/2009: De discussie wordt geopend, maar kan niet 
worden afgerond vanwege tijdgebrek. De heer Iturgaiz ondervraagt het secretariaat 
over bepaalde wijzigingen in reeds goedgekeurde aanbevelingen, die zijn aangetroffen 
op de verzoekschriftenwebsite en getoond tijdens de coördinatorenvergadering. De 
discussie wordt niet afgesloten.

 De ontwerpresolutie over de boerderij van Dan Brennan (verzoekschrift 
161/2006): De coördinatoren keuren de ontwerpresolutie goed en deze moet nu 
worden doorgestuurd naar de Voorzitter van het Europees Parlement met het verzoek 
de ontwerpresolutie in te dienen voor een van de volgende plenaire vergaderingen
overeenkomstig artikel 202, lid 2.

 Discussies over de verzoekschriften over de Spaanse kustwet (verzoekschrift 
174/2008 en 25 andere verzoekschriften): De coördinatoren besluiten de bespreking 
van de verzoekschriften in twee delen te organiseren, en wel als volgt: een presentatie 
door de vertegenwoordigers van de Spaanse autoriteiten voor de commissie op 
maandagmiddag 22 maart 2010; en een presentatie door de indieners voor de 
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commissie op dinsdagochtend 23 maart 2010.

 Verzoekschrift 473/2008 – De coördinatoren besluiten de Commissie juridische 
zaken te vragen om een formeel advies en om te overwegen een ontwerpresolutie in te 
dienen overeenkomstig artikel 202, lid 2.

 Andere kwesties: De coördinatoren besluiten te controleren of de leden van de 
respectieve fracties beschikbaar zijn voor de commissievergadering die gepland staat 
op 7-8 april 2010; het secretariaat zal informatie inwinnen over mogelijke alternatieve 
data.

6. Studiebezoek aan Huelva – mondeling verslag door de deelnemers

De leden van de delegatie leggen korte verklaringen af en presenteren hun eerste
conclusies naar aanleiding van de missie. Pascale Gruny, die aan het hoofd van de 
delegatie stond, onderstreept dat de leden tegenstrijdige studies zijn voorgelegd over 
de vervuiling in het gebied; zij benadrukt verder dat de leden bij de vergaderingen met 
de betrokken partijen hebben bemerkt dat de onderlinge communicatie te wensen 
overlaat, en hebben besloten hier in het verslag een aanbeveling aan te wijden. 
Margrete Auken vindt het spijtig dat het niet mogelijk was om de exacte plek te 
bezoeken waar de vervuiling volgens de indieners het ernstigst was. Victor Boştinaru
geeft aan tevreden te zijn met de uitstekende onderlinge samenwerking van de
afgevaardigden en benadrukt het belang van het formuleren van evenwichtige 
aanbevelingen. Voorts plaatst hij vraagtekens bij de tijd die de Europese Commissie 
heeft genomen om de leden de samenvatting te overleggen van het verslag dat zij heeft 
opgesteld naar aanleiding van een bezoek ter plaatse op 14 september 2009 in de zin 
van artikel 35 van het Euratom-Verdrag. Allen die het woord nemen maken melding 
van de grote interesse van de Spaanse media en spreken hun waardering uit over de
algehele sturing die aan het bezoek is gegeven, waardoor er geen verschuiving dan wel 
verdraaiing kon plaatsvinden van het aandachtsgebied en de inhoudelijke 
boodschappen van het bezoek.

De vertegenwoordiger van het DG Milieu van de Europese Commissie verklaart dat er 
ten aanzien van de storting van fosforgips en andere gevaarlijke afvalstoffen 
onderzoeken lopen naar de correcte toepassing van Richtlijn 2006/12/EG betreffende 
afvalstoffen, van Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van 
winningsindustrieën en van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van 
afvalstoffen.

De vertegenwoordigers van DG TREN E benadrukken dat het verslag van de 
verificatiemissie van de Commissie ter plaatse niet eerder kon worden overgelegd 
omdat er voor de goedkeuring van het definitieve document een aantal procedurele 
fases moest worden doorlopen. Zij verklaren ook dat de tegenstrijdige resultaten van 
de stralingsmetingen die verschillende deskundigen in het gebied hebben gedaan 
overduidelijk waren. Volgens hen zijn de verschillen te verklaren door de externe 
factoren die de geanalyseerde monsters kunnen hebben beïnvloed (namelijk neerslag).

Sprekers: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (vertegenwoordiger van de 
Europese Commissie - DG Milieu); Wolfgang Klib en Eberhardt Henrich 
(vertegenwoordigers van de Europese Commissie - DG TREN E).
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Besluit: Pascale Gruny zal een werkdocument presenteren over het bezoek en 
aanbevelingen doen voor te nemen volgende stappen.

7. Verzoekschrift 1322/2007, 1322/2007, ingediend door Yolanda Díaz Pérez (Spaanse 
nationaliteit), namens Izquierda Unida de Galicia [Verenigd Links van Galicië], 
Jesús Ignácio Caselas Pérez, namens de Federación Roi Xordo de AAVV de la zona 
urbana de Ferrol, gesteund door 4 medeondertekenaars en Bernardo Bastida Sixto, 
namens de Cofradía de Pescadores de Ferrol [Vissersgilde van Ferrol] over de 
opening van een verdampingsinstallatie in Mugardos, La Coruña

Sprekers: Yolanda Villar Ruberte (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), 
Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie, naar aanleiding van de aanvullende informatie die de indiener 
schriftelijk heeft verstrekt.

8. Verzoekschrift 1380/2007, Verzoekschrift 1380/2007, ingediend door Javier Gomez 
Gonzalez (Spaanse nationaliteit), over vermeende schending van de Europese 
wetgeving betreffende de toegang tot informatie en de behandeling van stedelijk 
afvalwater in verband met de activiteiten van de onderneming ‘Emasagra’ 
(Granada, Spanje)

Sprekers: Helmut Bloech (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Carlos 
José Iturgaiz Angulo en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie.

De vergadering wordt geschorst om 12.38 uur en hervat om 15.10 uur onder voorzitterschap 
van Chrysoula Paliadeli, ondervoorzitter.

9. Verzoekschrift 1737/2008, ingediend door Lord Richard Inglewood DL (Britse 
nationaliteit), over het discriminatoire karakter van de European Parliament House 
of Lords Disqualification Regulations 2008 betreffende de status van leden van het 
Britse Hogerhuis die zijn verkozen tot lid van het Europees Parlement

Sprekers: Tibor Vaszi (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Sarah 
Ludford, David Lowe (afdelingshoofd – secretariaat van het Europees Parlement) en 
de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie (die wacht op een reactie van de Britse autoriteiten).

10. Verzoekschrift 539/2007, ingediend door Barry Curtin (Ierse nationaliteit), namens 
‘Watergrasshill Community Association’, over de vermeende schendingen van de 
EG-wetgeving in verband met het besluit van de Cork Council om toestemming te 
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geven voor een steengroeve boven een waterhoudende grondlaag van regionaal 
belang

Sprekers: Barry Curtin (de indiener), Helmut Bloech (vertegenwoordiger van de 
Europese Commissie), Seán Kelly, Joe Higgins en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie; de voorzitter zal een brief schrijven aan de Ierse minister van 
Milieu, John Gormley, met een verzoek om duidelijker informatie betreffende de 
feitelijke omvang van de betreffende steengroeve.

11. Verzoekschrift 1282/2007, ingediend door Rémi Sallé, (Franse nationaliteit), namens 
de vereniging 4CASP over de milieugevolgen van een beoogde brug over de Loire ten 
oosten van Orléans, in het kader van een rondweg om de stad Orléans (de grote 
rondweg)

Sprekers: Maguy Pleynet (vertegenwoordiger van de indiener), Joseph van der Stegen 
(vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, 
Margrete Auken (die verwijst naar het bezoek dat een delegatie van de commissie in 
2007 aan het gebied heeft gebracht, en naar de aanbevelingen die destijds zijn 
opgesteld en goedgekeurd) en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie; de voorzitter zal een brief schrijven naar de ter zake bevoegde 
Franse autoriteiten (Agglomération d'Orléans) om te benadrukken dat plannen, 
alsmede projecten, moeten worden goedgekeurd met inachtneming van de Europese 
milieuwetgeving.

12. Verzoekschrift 551/2008 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: Joseph van der Stegen (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), 
Pascale Gruny, Victor Boştinaru, Sandrine Bélier en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie (die wacht op een schriftelijke bevestiging van de Franse 
autoriteiten dat het project geen doorgang meer zal vinden) zo nodig zal de voorzitter 
een herinnering sturen naar de burgemeester van Guérande, die zij al eerder heeft 
aangeschreven over deze kwestie.  

13. Verzoekschrift 468/2007, ingediend door Jan Terkel Nielsen (Deense nationaliteit), 
over de schending van communautaire milieuregels in verband met een project voor 
de bouw van vakantiehuisjes in Denemarken

Sprekers: Irene Plank (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Margrete 
Auken en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Europese 
Commissie.
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14. Verzoekschrift 980/2007, ingediend door Torkild Todsen (Deense nationaliteit), 
namens 'Borgergruppen' (Burgergroep), over het autosnelwegproject tussen Kiplev 
en Sønderborg in Denemarken

Sprekers: Silvya Aile (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Margrete 
Auken en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie over het cumulatieve effect van de grotere verkeersdrukte die de 
snelweg zou genereren. 

15. Verzoekschrift 832/2008, ingediend door Anton Huber (Duitse nationaliteit), over 
een verzoek tot het blokkeren van vergunningen voor het onderzoeksprogramma 
over de bevaarbaarheid van de Donau, vooral op het traject tussen Staubing en 
Vilshofen

Sprekers: Cesare Bernabei (vertegenwoordiger van de Europese Commissie), Peter 
Jahr en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie; de indiener, die lid is van een controlegroep die is opgericht in 
het kader van het onderzoeksprogramma, om inlichtingen verzoeken. 

16. Verzoekschrift 742/2007, ingediend door Andreas Varnakiotis (Griekse 
nationaliteit), over de situering van een vuilstortplaats in Achaia (Griekenland)

Sprekers: Andreas Varnakiotis (de indiener); Yannis Couniniotis (vertegenwoordiger 
van de Europese Commissie), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Sandrine Bélier, Iliana 
Malinova Iotova, Victor Boştinaru en de ondervoorzitter
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie; de voorzitter zal een brief schrijven aan de Griekse minister van 
Milieu, Tina Mpirmpili.

17. Verzoekschrift 669/2006, ingediend door I.K. (Griekse nationaliteit), gesteund door 
twee medeondertekenaars, over milieuvervuiling op het Griekse eiland Spetses

Sprekers: Ioannis Kokkalas (de indiener); Helmut Bloech (vertegenwoordiger van de 
Europese Commissie), Victor Boştinaru, Pascale Gruny en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten en de Europese Commissie aansporen om een 
procedure in te leiden om Griekenland te beboeten; de voorzitter zal brieven schrijven 
aan de Griekse minister van Milieu, Tina Mpirmpili, en aan de burgemeester van 
(kopieën van deze brieven zullen ter informatie naar het Griekse parlement worden 
gestuurd).
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18. Verzoekschrift 978/2008, ingediend door Panagiotis Bouras (Griekse nationaliteit), 
namens de gemeente Megalopoli, over het gebrek aan handhaving door de Griekse 
autoriteiten van de communautaire criteria en procedures op het gebied van 
afvalverwerking, in het kader van een nieuw aan te leggen vuilstortplaats in de 
omgeving van Megalopoli op de Peloponnesos in Griekenland

Sprekers: Yannis Couniniotis (vertegenwoordiger van de Europese Commissie) en de 
ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie. 

19. Verzoekschrift 6/2009, ingediend door ingediend door Jean Marie Taga Fosso 
(Franse nationaliteit), over discriminatie op grond van zijn nationaliteit door de 
Engelse autoriteiten omwille van het niet erkennen van zijn Franse 
licentiaatsdiploma in de farmacie
Verzoekschrift 1413/2009, ingediend door A.E. (Spaanse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie op grond van nationaliteit met betrekking tot toegang tot 
het beroep van apotheker in het Verenigd Koninkrijk

Sprekers: Jean Marie Taga Fosso (indiener), Peter Mihok (vertegenwoordiger van de 
Europese Commissie), Pascale Gruny, Victor Boştinaru en de ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Europese Commissie (de Commissie neemt kennis van het voornemen van de 
Europese Commissie om de zaak voor het Europees Hof van Justitie te brengen en 
spoort haar aan dit onverwijld te doen); de voorzitter zal een brief schrijven aan de 
permanente vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie en 
verzoeken om verklaringen voor de opgelegde restricties met betrekking tot de 
toegang van de Europese burgers tot het beroep van apotheker.

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

Sprekers: Angelika Koman (vertegenwoordiger van de Europese Commissie) en de 
ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Europese 
Commissie.

21. Verzoekschrift 1221/2008, ingediend door Sergio Niola (Italiaanse nationaliteit), over 
televisiereclames voor geneesmiddelen in Italië

Sprekers: Florian Schmidt (vertegenwoordiger van de Europese Commissie) en de 
ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Europese 
Commissie.
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22. Verzoekschrift 1325/2008, ingediend door B.M. (Italiaanse nationaliteit), over 
discriminerende ziektewet in Italië
Verzoekschrift 307/2009, ingediend door Mirella Collina (Italiaanse nationaliteit), 
namens Funzione Pubblica CGIL Imola, gesteund door 1215 medeondertekenaars, 
over een nieuwe ziektewet in Italië

Sprekers: Petra Schott (vertegenwoordiger van de Europese Commissie) en de 
ondervoorzitter.
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Europese 
Commissie.

23. Verzoekschriften waarvan de behandeling wordt uitgesteld tot een volgende 
vergadering: 878/2007, 482/2009, 484/2009, 933/2007, 42/2009, 78/2007 en 439/2009.

24. Verzoekschriften ingeschreven onder B 

 Verzoekschriften 612/2004, 161/2005, 1223/2007, 930/2005, 230/2006, 239/2009, 
242/2009, 323/2009, 755/2009, 970/2009, 563/2007, 1245/2007, 1340/2007, 
177/2008, 425/2008, 1292/2008, 1303/2008, 1311/2008, 1428/2008, 1567/2008, 
1577/2008, 102/2009, 525/2009, 601/2009, 607/2009, 705/2009, 750/2009, 779/2009, 
807/2009, 817/2009, 839/2009, 858/2009, 870/2008, 887/2009, 925/2009, 933/2009 
en 957/2009 worden afgesloten naar aanleiding van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie. 

25. Andere kwesties: de lijst van verzoekschriften die ontvankelijk zijn verklaard tussen 
18 januari 2010 februari 2010 wordt toegevoegd aan de notulen. 

26. Datum en plaats volgende vergadering

 Maandag 22 maart 2010, 15.00 - 18.30 uur en dinsdag 23 maart 2010 09.00 – 12.30 
uur te Brussel.

De vergadering wordt gesloten om 18.00 uur.
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