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NOTULEN
Vergadering van 1 december 2010, 15.00–18.30 uur

en 2 december 2010, 9.00–12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 1 december 2010 om 15.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 454.398)

2. Mededelingen van de voorzitter:

 Als gevolg van technische problemen met het distributiesysteem zijn de mededelingen 
aan de leden in de dossiers van de leden niet in elke taal beschikbaar; op de website 
van de Commissie verzoekschriften zijn de verschillende versies van de mededelingen 
aan de leden echter in alle talen beschikbaar.

 De vergadering zal beginnen met de stemming over het advies van Ágnes Hankiss 
inzake de "toegang van het publiek tot EU-documenten", waarvoor 27 amendementen 
zijn ingediend.

 Na de stemming zal er op verzoek van Rainer Wieland en Mairead McGuinness een 
debat plaatsvinden over de situatie met betrekking tot het dossier Equitable Life. Een
van de belangrijkste indieners die optreden namens de polishouders, Paul Braithwaite, 
zal een verklaring afleggen voor de commissie.

 Voor de volgende punten zullen indieners aanwezig zijn:
- Agendapunt 8 - verzoekschrift 500/2010 betreffende de markt voor 

konijnenvlees in Italië - Saverio de Bonis;
- Agendapunt 11 - verzoekschrift 02/2008, namens het ambulancepersoneel in 

Frankrijk over de arbeidstijdenrichtlijn - Marc Sasiek en Christian Ottan;
- Agendapunt 13 - verzoekschrift 1616/2008, namens de Franse Nationale

Vakbond van Officieren van Politie - Chantal Pons-Mesouaki en Philippe 
Gernez;

- Agendapunt 14 - verzoekschrift 074/2010, namens Belgische werknemers in 
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openbare dienst - Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel, François Simoens.
- Agendapunt 18 - verzoekschrift 587/2008, namens een burgerbeweging van 

de Canarische Eilanden - Jose Luis Fernandez Fuarros;
- Agendapunt 17 - verzoekschriften 733/2010 en 1235/2010 betreffende de 

persvrijheid in Roemenië - Cristinel Godinac, namens indieners; Marc Gruber 
(Europese Federatie van journalisten) zal in zijn toespraak eveneens zijn 
steun betuigen aan indieners; de Roemeense autoriteiten zullen worden 
vertegenwoordigd door Valeriu Turcan, woordvoerder van de president van
Roemenië, Bogdan Mănoiu, minister van Europese Zaken en Ion Galea, 
juridisch adviseur.

 De voorzitter wijst erop dat er een lijst is van verzoekschriften die heropend of 
afgesloten 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 (zie
bijlage).

3. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 29-30 september 2010 (PE 
450.605) en 25-26 oktober 2010 (PE 452.699): de notulen worden ongewijzigd 
goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het ontwerpadvies inzake toegang van het publiek tot documenten 
van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ((2008/0090(COD)) COM 
(2008)0229) Rapporteur : HANKISS (PPE) - behandeling amendementen -
goedkeuring ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter en Ágnes Hankiss
Besluit: het advies wordt goedgekeurd met 17 stemmen voor, 1 tegen bij
1 onthouding.

5. 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 indiener)

Verzoekschrift 611/2004, ingediend door Arthur White (Britse nationaliteit) over
een vermeend misdrijf door de autoriteiten van het VK met betrekking tot de zaak
'Equitable Life Assurance Society'

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

Sprekers: Paul Braithwaite (indiener), Lukáš Bortel (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss en de 
voorzitter

Indiener wijst erop dat, ondanks het feit dat er wordt voorzien in een compensatie, 
volgens de berekening van de Equitable Members' Action Group slechts een kwart van 
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de verliezen zal worden gecompenseerd en niet een derde, zoals aangegeven door het 
Britse ministerie van Financiën. Volgens hem is er bij de toekenning van compensatie
sprake van discriminatie van de oudere gepensioneerden bij Equitable Life en de niet-
Britse staatsburgers die verlies hebben geleden. De vertegenwoordiger van de 
Europese Commissie benadrukt dat het niet mogelijk is een inbreukprocedure in te 
leiden in verband met de kwestie van voormalige onverenigbaarheid met de Europese 
wetgeving, maar dat de Commissie niet zal aarzelen stappen te ondernemen tegen de 
Britse regering, mocht blijken dat opnieuw de verdragsbepalingen worden 
geschonden. De leden ondersteunen het verzoekschrift en doen een beroep op de 
voorzitter om ervoor te zorgen dat de Britse regering op een eerlijke en niet-
discriminerende wijze compensatie biedt aan alle gedupeerden van Equitable Life.

Besluit: verzoekschriften niet afsluiten. De voorzitter zal de Britse minister van 
Financiën, George Osborne, een brief schrijven waarin zij hem op de hoogte brengt 
van de conclusies en aanbevelingen van de tijdelijke enquêtecommissie voor Equitable 
Life; de voorzitter zal Voorzitter Jerzy Buzek adviseren een soortgelijke brief te 
schrijven aan de voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow; er zal in het 
bijzonder worden benadrukt dat het noodzakelijk is compensatie toe te kennen aan alle
gedupeerden van Equitable Life (Britse en niet-Britse staatsburgers).

6. 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 co-rapporteurs

Sprekers: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru en de voorzitter

De co-rapporteurs brengen de commissie op de hoogte van de stand van zaken met 
betrekking tot het constructieve overleg dat het Parlement en het Belgische 
voorzitterschap de dag ervoor hebben gevoerd. Zij merken op dat de betrokkenheid
van de Commissie verzoekschriften en de uitstekende samenwerking met de co-
rapporteurs van de Commissie constitutionele zaken in belangrijke mate hebben
bijgedragen tot een verbetering van de ontwerpverordening; zij betreuren dat kwesties 
als de leeftijdsgrens en het recht van legale ingezetenen om burgerinitiatieven te 
ondersteunen het niet hebben gehaald, maar wijzen erop dat de Commissie 
verzoekschriften zich nadrukkelijk bereid verklaart om de openbare hoorzittingen over 
toekomstige burgerinitiatieven te organiseren; zij loven de inspanningen van het 
Belgische voorzitterschap en al het ondersteunend personeel; zij delen de leden mee 
dat de Commissie constitutionele zaken op maandagavond 12 december in Straatsburg 
een vergadering zal houden, teneinde het overeengekomen standpunt te formaliseren,
en dat er tijdens de plenaire vergadering van december in Straatsburg waarschijnlijk 
een akkoord in eerste lezing wordt bereikt.

7. 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 indiener)

Sprekers: Saverio de Bonis (indiener), Claudio Menis (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Pascale Gruny en de voorzitter
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Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de
Europese Commissie; de voorzitter zal een brief schrijven aan de Italiaanse
mededingingsautoriteit (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) waarin zij 
aandringt op bespoediging van de door indiener beschreven procedurele aspecten.

8. 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

Sprekers: Madeleine Reid (vertegenwoordiger van de Commissie), Pascale Gruny, 
Victor Boştinaru en de voorzitter
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de
Europese Commissie.

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

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

Sprekers: Madeleine Reid (vertegenwoordiger van de Commissie), Pascale Gruny, 
Victor Boştinaru en de voorzitter
Besluit: verzoekschrift afsluiten op basis van de mondelinge informatie die de 
vertegenwoordiger van de Europese Commissie verstrekt (de Europese Commissie 
wordt verzocht om een schriftelijke bevestiging).

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

Sprekers: Marc Sasiek (indiener), Madeleine Reid (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Pascale Gruny en de voorzitter
Besluit: verzoekschrift afsluiten op basis van de mondelinge informatie die de 
vertegenwoordiger van de Europese Commissie verstrekt (de Europese Commissie 
wordt verzocht om een schriftelijke bevestiging).

11. 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

Sprekers: Madeleine Reid (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter
Besluit: verzoekschrift afsluiten op basis van de mondelinge informatie die de 
vertegenwoordiger van de Europese Commissie verstrekt (de Europese Commissie 
wordt verzocht om een schriftelijke bevestiging).
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12. 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 indiener)

Sprekers: Chantal Pons-Mesouaki en Philippe Gernez (namens indiener), Madeleine 
Reid (vertegenwoordiger van de Commissie), Victor Boştinaru, Pascale Gruny en de 
voorzitter
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de
Europese Commissie.

13. 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 indiener)

Sprekers: Jean Pirotte (indiener), Madeleine Reid (vertegenwoordiger van de 
Commissie) en de voorzitter
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten; indiener wordt verzocht aanvullende informatie 
te verstrekken, opdat de Europese Commissie bij de Belgische autoriteiten nadere
informatie kan inwinnen over de vermelde feiten.

De vergadering wordt om 17.50 geschorst en de volgende dag om 9.10 uur hervat
onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

14. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de coördinatoren:

 Behandeling van de aanvullende stappen die dienen te worden ondernomen met 
betrekking tot de ontvangen verzoekschriften over de Ley de Costas; advies van 
de Juridische dienst (vertrouwelijk): de Juridische dienst benadrukt dat haar 
standpunt alleen betrekking heeft op het vraagstuk van de juridische toepassing van
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op de verzoekschriften 
inzake de Ley de Costas; zij erkent evenwel dat de Commissie verzoekschriften zelf 
bevoegd is om kennis te nemen van kwesties betreffende de fundamentele rechten en 
de bescherming van de rechten van EU-burgers; vanwege de complexiteit van de
kwestie adviseren de coördinatoren de ontvangen verzoekschriften per geval te 
bekijken, met speciale aandacht voor de verzoekschriften waarbij de rechten uit 
hoofde van de EU-Verdragen een rol spelen. Follow-upmaatregelen zouden onder 
meer kunnen bestaan uit het behandelen van de aldus verzamelde verzoekschriften in 
aanwezigheid van de Spaanse ombudsman en het verwijzen van bepaalde 
verzoekschriften naar andere commissies.

 Benoeming van rapporteurs/rapporteurs voor advies: de coördinatoren wordt
verzocht de toewijzing van de volgende verslagen in overweging te nemen:

- Verslag over de toepassing van de afvalstoffenrichtlijn op basis van de 
ontvangen verzoekschriften;

- Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 
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2010;
- Advies inzake het verslag van de Commissie LIBE over de Mededeling van 

de Commissie "Strategie voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
Handvest van de grondrechten door de Europese Unie" (COM(2010) 573);

- Advies inzake het verslag van de Commissie LIBE over de Mededeling van 
de Commissie "Verslag over het EU-burgerschap 2010" (COM(2010) 603 
definitief);

- Advies inzake het verslag van de Commissie IMCO over de interne markt 
voor Europeanen (2010/2278(INI)).

Er worden diverse voorstellen ingediend voor de verschillende 
verslagen/adviezen, maar er wordt geen overeenstemming bereikt. Er wordt 
besloten het systeem d'Hondt toe te passen. Het definitieve besluit wordt 
uitgesteld naar de volgende coördinatorenvergadering. De voorzitter zal de 
documenten ronddelen die nodig zijn voor de berekeningen.

 De ontwerpresolutie in verband met de mondelinge vraag die is ingediend over
verzoekschrift 473/2008, ingediend door de heer Klein, betreffende atmed AG
(artikel 115, lid 5 van het Reglement): er wordt een ontwerptekst rondgedeeld en 
vastgesteld; de commissie zal de tekst voorstellen na een besluit van de Conferentie 
van voorzitters naar aanleiding van de presentatie van de mondelinge vraag waarvoor 
een verzoek is ingediend voor de vergaderperiode van december.

 Behandeling van de indiening van een ontwerpresolutie ter plenaire vergadering
krachtens artikel 202, lid 2 van het Reglement, met betrekking tot de 
verzoekschriften 430/2009, 1451/2008 en 1764/2008 over aspecten van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en Israël en de huisvesting van de 
Palestijnse burgerbevolking in de bezette gebieden: de fracties hebben een 
ontwerpresolutie opgesteld en ingediend, daarbij rekening houdend met het standpunt 
van de Commissie buitenlandse zaken. Het besluit hierover wordt uitgesteld naar de 
komende coördinatorenvergadering, omdat men denkt dat er meer tijd nodig is voor 
een uitgebreider debat.

 Verzoek van Nikolaos Salavrakos betreffende de behandeling van de ontvangen 
verzoekschriften over de zaak "Plevris" in Griekenland, de kwestie van het
antisemitisme, en het eventuele antwoord dat indieners ontvangen van de 
Commissie verzoekschriften (verzoekschriften: 746/2010, 907/2010, 1021/2010, 
1047/2010) - het debat wordt uitgesteld naar de komende vergadering op verzoek van
Nikolaos Salavrakos, die niet aanwezig kon zijn.

 Behandeling van de tijdschema’s en de organisatie van bezoeken in 2011 naar 
aanleiding van het besluit van de Conferentie van voorzitters

- het bezoek aan Schotland dat op de agenda staat voor 7 december 2010,
wordt uitgesteld; er zullen nieuwe datums worden voorgesteld en de leden 
wordt verzocht aan te geven of zij voornemens zijn deel te nemen aan het
bezoek;

- bezoek aan Frankrijk, Italië, Polen, Bulgarije - het debat over mogelijke
tijdschema's wordt uitgesteld. Bij een volgend debat zal ook rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid van een onderzoeksmissie naar Roemenië.

 Bezoek van de voorzitter aan Famagusta (verzoekschrift 733/2004 - 3-6 juni
2010): een ontwerpbrief aan Voorzitter Buzek met betrekking tot de kwestie wordt ter 
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bespreking rondgedeeld aan de coördinatoren, waarbij rekening wordt gehouden met 
de debatten die eerder over deze kwestie zijn gevoerd; de voorzitter verzoekt de leden 
hun eventuele schriftelijke opmerkingen zo spoedig mogelijk aan haar te zenden, 
anders wordt het ontwerp geacht te zijn goedgekeurd.

 Rondvraag:
- een ontwerptekst voor een mondelinge vraag aan de commissie over 

verzoekschrift 1565/09, ingediend door José Maria Pozancos (Spaanse 
nationaliteit), namens FEPEX (Spaanse federatie van exporteurs/producenten 
van fruit, groenten, bloemen en levende planten), over de invoer in de 
Gemeenschap van tomaten uit Marokko zal tijdens de volgende vergadering 
worden rondgedeeld en vastgesteld;

- op voorstel van de voorzitter gaan de coördinatoren ermee akkoord dat de 
reguliere vergadering wordt gepland aan het einde van de vergaderdag en zal 
beginnen om 17.30 uur; de ontwerpagenda voor 24-25 januari 2010, die is 
goedgekeurd, zal dienovereenkomstig worden aangepast.

15. Verzoekschrift 733/2010, ingediend door R.T. (Roemeense nationaliteit), 
ondersteund door drie 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

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 schending van het recht op vrije meningsuiting in verband met de 
verwijzingen naar de pers in de nationale defensiestrategie van Roemenië (in 
aanwezigheid van indieners)

Sprekers: Cristinel Godinac (indiener), Marc Gruber (Europese Federatie van 
journalisten) - ter ondersteuning van indieners, Rodrigo Ballester (vertegenwoordiger 
van de Commissie), Valeriu Turcan, woordvoerder van de president van Roemenië, 
Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, Cristian Dan 
Preda, Pascale Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo Arias Echeverría, 
Michael Cashman, Tatjana Ždanoka en de voorzitter

Indieners spreken over het gevaar dat schuilt in het feit dat een programmadocument 
als de nationale defensiestrategie een bepaling bevat die de perscampagne aanduidt als 
een zwakke schakel in de staatsveiligheid, alsmede over de bedreiging die uitgaat van 
een beperking van de vrijheid van meningsuiting in Roemenië. De Roemeense
autoriteiten spreken deze beschuldigingen tegen omdat ze ongegrond zouden zijn, en 
zij verwijzen naar berichten in de media waarin de nationale instellingen op basis van 
onjuiste informatie onder vuur worden genomen. Valeriu Turcan benadrukt dat de 
bepaling beoogt een zwakke schakel van Roemenië vast te stellen en dat de vrijheid 
van meningsuiting in Roemenië niet ter discussie staat. De vertegenwoordiger van de 
Europese Commissie uit zijn bezorgdheid over de situatie, maar benadrukt dat het gaat 
om een zaak van nationale bevoegdheid. De leden van de commissie houden een
gedachtewisseling over het belang van de pers in een democratie; vertegenwoordigers 
van de PPE-Fractie enerzijds en vertegenwoordigers van de fracties S&D, GUE/NGL, 
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Verts/ALE en ALDE anderzijds huldigen verschillende standpunten met betrekking 
tot de maatregelen die de Commissie verzoekschriften dient te treffen.

Besluit: verzoekschriften afsluiten op basis van de mondelinge informatie die door de 
Europese Commissie wordt verstrekt, alsmede op basis van het resultaat van de 
stemming waartoe de voorzitter besluit op verzoek van de PPE-Fractie (de Europese
Commissie zal een schriftelijke bevestiging sturen van haar antwoord).
De delegaties van de fracties S&D, GUE/NGL, Verts/ALE en ALDE verklaren zich 
tegenstander van een stemming en verlaten uit protest de vergadering. De stemming 
vindt plaats; 16 leden van de PPE-Fractie stemmen vóór afsluiting van het 
verzoekschrift, maar slechts 12 stemmen zijn geldig overeenkomstig het aantal zetels 
dat de PPE-Fractie in de commissie heeft.

16. 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 indiener)

Sprekers: Jose Luis Fernandez Fuarros (indiener), Javier Ruiz Tomas en Beatriz 
Huidobro Laso (vertegenwoordigers van de Commissie), Gabriel Mato Adrover, 
Margrete Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, 
Pablo Arias Echeverría en Willy Meyer (waarnemend ondervoorzitter, plaatsvervanger 
van Erminia Mazzoni).
Besluit: verzoekschrift afsluiten op basis van de informatie die door de
vertegenwoordigers van de Europese Commissie wordt verstrekt; indiener uitnodigen 
een nieuw verzoekschrift in te dienen, mochten zich nieuwe kwesties voordoen die 
behoren tot de bevoegdheidsgebieden van de EU.

17. 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

Sprekers: Peter Wessman (vertegenwoordiger van de Commissie), Pascale Gruny en 
de voorzitter (Erminia Mazzoni neemt het voorzitterschap weer over).
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

 Beroep op het Reglement: Victor Boştinaru plaatst vraagtekens bij de juistheid van 
het besluit van de voorzitter om te stemmen over de follow-up van de verzoekschriften
733/2010 en 1235/2010. Hij deelt mee dat hij van plan is een officiële klacht in te 
dienen bij de Conferentie van voorzitters wegens niet-inachtneming van artikel 195, 
lid 2 van het Reglement. De voorzitter antwoordt dat ze bereid is de juistheid van de 
stemming te heroverwegen als de betrokken diensten van oordeel zijn dat het 
Reglement onjuist is toegepast en als ook haar meerderen soortgelijke instructies
geven.
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18. Rondvraag

 Pascale Gruny maakt bekend dat ze weggaat bij de commissie om toe te treden tot de
Franse nationale vergadering; ze bedankt de leden van de commissie en het 
secretariaat voor de samenwerking. De voorzitter spreekt haar waardering uit voor de 
uitstekende wijze waarop Pascale Gruny met haar heeft samengewerkt.

19. Uitgestelde verzoekschriften

Het debat over de verzoekschriften 261/2005 en 305/2010 wordt uitgesteld naar een 
volgende vergadering.

20. Verzoekschriften onder B

 De behandeling van de verzoekschriften 1098/98, 535/2002, 689/2004, 727/2005, 
827/2005, 155/2006, 442/2006, 494/2006, 828/2006, 470/2006, 214/2007, 250/2007, 
286/2007, 704/2007, 781/2007, 842/2007, 1394/2007, 444/2008, 576/2008, 185/2009, 
610/2009, 683/2009, 1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 1266/2009, 
1485/2009, 1777/2009, 1910/2009, 1/2010, 171/2010, 276/2010, 284/2010, 307/2010, 
317/2010, 322/2010, 327/2010, 347/2010, 360/2010, 396/2010, 397/2010, 408/2010 
wordt afgesloten op basis van de schriftelijke informatie die de Europese Commissie 
heeft verstrekt.

 De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt niet afgesloten:
- 461/2006, 1017/2006, 217/2007, 1232/2007, 716/2008 en 120/2010 - op 

verzoek van Willy Meyer;
- 1003/2005 en 249/2007 - op verzoek van Margrete Auken.

21. Datum en plaats van de volgende vergadering

 Maandag 24 januari 2011, 15.00–18.30 uur en dinsdag 25 januari 2011, 9.00–12.30
uur (te Brussel).

De vergadering wordt om 12.33 uur gesloten.

Bijlagen: 
Lijst van verzoekschriften die ontvankelijk zijn verklaard sinds de vorige vergadering 
(9 november 2010)
Lijst van af te sluiten verzoekschriften ingevolge de bijlage bij de voorzittersbrief
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