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NOTULEN
Vergadering van 9 november 2010, 9.00 – 12.30 uur en 15.00 – 18.30 uur

BRUSSEL

Coördinatorenvergadering (achter gesloten deuren, van 9.00 - 10.00 uur)

De vergadering wordt op 9 november 2010 om 10.10 uur geopend onder voorzitterschap van 
Carlos Iturgaiz, ondervoorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE)

Carlos Iturgaiz verontschuldigt voorzitter Mazzoni en ondervoorzitters Paliadeli en Meyer, 
die niet aanwezig kunnen zijn bij het eerste gedeelte van de vergadering.

Carlos Iturgaiz deelt mee dat de vergadering zal aanvangen met de behandeling van punt 6, 
het voorstel voor een verordening over het burgerinitiatief waarvoor mevrouw Wallis en de 
heer Häfner zijn benoemd tot corapporteurs, omdat het tijdstip van behandeling moet worden 
aangepast aan het tijdstip van het overleg binnen de Commissie AFCO. De mededelingen van 
de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren volgen aansluitend op punt 3.

Agendapunt 22 wordt op verzoek van mevrouw Gruny uitgesteld.

Punten 8, 9, 10, 11, 12 en 13 worden toegelicht door de indieners. Punt 12 zal worden 
gepresenteerd door Peter Hustinx, Europees toezichthouder voor gegevensbescherming, die 
een verklaring zal afleggen naar aanleiding van het advies van mevrouw Hankiss over de 
toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

De aldus gewijzigde agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat de bijlage bij de voorzittersbrief met aanbevelingen inzake te 
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heropenen, af te sluiten of in te trekken verzoekschriften tien dagen geleden is rondgestuurd.
Aangezien er geen bezwaren zijn binnengekomen, worden die aanbevelingen geacht te zijn 
goedgekeurd.

3. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad over het burgerinitiatief (COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Corapporteurs: WALLIS (ALDE) - HÄFNER (VERTS)

Mevrouw Wallis en de heer Häfner presenteren het advies over het burgerinitiatief, gevolgd 
door een consensuele gedachtewisseling met de leden van alle politieke fracties.

Tijdschema: 
Amendementen: 15/11/2010 om 18.00 uur
Stemming: 22/11/2010

Sprekers: Diana Wallis, Gerald Häfner, Zita Gurmai (corapporteur voor de Commissie 
AFCO), Mario Paulo Tenreiro (vertegenwoordiger van de Commissie), Piet Heirbaut 
(vertegenwoordiger van het Belgische Raadsvoorzitterschap), Mariya Nedelcheva, Bairbre de 
Brún, Victor Bostinaru, Pascale Gruny en Peter Jahr.

4. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

 Toekomstige hoorzitting van de Commissie PETI in 2011"Burgerschap, grondrechten 
en civiele samenleving": het punt wordt uitgesteld tot een volgende 
coördinatorenvergadering; de politieke fracties wordt verzocht bij te dragen aan het 
opstellen van een lijst van eventuele deskundigen. Het secretariaat stelt een 
ontwerpprogramma op dat begin 2011 ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de 
coördinatoren.

 Niet-verzoekschriften: tussen de diensten van het Parlement die betrokken zijn bij de 
registratie van verzoekschriften heeft overleg plaatsgevonden, en de verschillende 
directoraten-generaal hebben een akkoord bereikt dat aan de coördinatoren zal worden 
voorgelegd zodra het secretariaat het ontvangt.

 Spaanse kustwet (Ley 22/1988 de Costas): het punt is uitgesteld tot de volgende 
coördinatorenvergadering.

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, David Lowe 
(afdelingshoofd Commissie verzoekschriften)

5. Verzoekschrift 1667/2009, ingediend door Walter Grytzik (Duitse nationaliteit), 
namens Günter Modlinger, over schending van Richtlijn 2003/8/EG van de Raad 
(rechtsbijstand bij grensoverschrijdende geschillen)

Sprekers: Michal Wiktorowicz (vertegenwoordiger van de Commissie) en Rainer Wieland.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Europese Commissie en een advies van de Commissie juridische zaken, en 
het verzoekschrift zal ter informatie worden toegezonden aan de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

6. Verzoekschrift 430/2009, ingediend door Ann Hallam (Britse nationaliteit), 
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namens de afdeling Brighton and Hove van de campagne "Solidair met Palestina", 
gesteund door 11 medeondertekenaars, over een associatieovereenkomst tussen de
EU en Israël

Sprekers: Mónica Wusterman (indienster), Riccardo Serri (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Diana Wallis, Keith Taylor, Margrete Auken en Pascale Gruny

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en tijdens de volgende 
vergadering een ontwerpresolutie voorleggen aan de coördinatoren.

7. Verzoekschrift 1451/2008, ingediend door David Pegg (Britse nationaliteit), 
namens de afdeling York van de campagne “Solidair met Palestina”, over hervatting 
van de Europese steun voor het Israëlisch Comité tegen de afbraak van woningen
(ICHD)

Verzoekschrift 1764/2008, ingediend door David Pegg (Britse nationaliteit), namens de 
EU Trade Group van de Palestinian Solidarity Campaign, over het verbieden van alle 
invoer door de EU van producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette 
Palestijnse gebieden

Sprekers: David Pegg (indiener), Riccardo Serri (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Margrete Auken. 

Besluiten:
 verzoekschrift 1451/2008 over de door de Commissie toegezegde steun aan het comité 

afsluiten
 verzoekschrift 1764/2008 nog niet afsluiten en tijdens de volgende vergadering een 

ontwerpresolutie voorleggen aan de coördinatoren.

Sprekers: David Pegg (indiener), Riccardo Serri (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Margrete Auken.

8. Verklaring van Peter Hustinx, Europees toezichthouder voor 
gegevensbescherming, naar aanleiding van het advies over de toegang van het publiek 
tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
(2008/0090(COD)) COM (2008)0229) Rapporteur: HANKISS (PPE)

Sprekers: Peter Hustinx (Europees toezichthouder voor gegevensbescherming), Pascale 
Gruny

9. Verzoekschrift 431/2010, ingediend door Joris den Blanken (Nederlandse 
nationaliteit), namens de "Greenpeace European Unit" en gesteund door 17 
medeondertekenaars, over het mijnbouwproject in Tomisławice in centraal Polen

Sprekers: Joris den Blanken (indiener), Iwo Los (indiener), Alicja Kozlowska 
(vertegenwoordigster van de Commissie), Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie en een brief schrijven aan de Poolse autoriteiten.
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10. Verzoekschrift 1680/2008, ingediend door Nieves Ibeas Vuelta (Spaanse 
nationaliteit), namens de politieke partij Chunta Aragonesista, over het overpompen van 
water uit het stroomgebied van de Ebro naar de rivieren Ter en Llobregat

Sprekers: Miguel Martinez Tomey (indiener), Jorge Rodriguez Romero (vertegenwoordiger 
van de Commissie), Margrete Auken.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift afsluiten 

11. Verzoekschrift 6/2009, 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 (in aanwezigheid van de indiener)
en 
Verzoekschrift 1413/2009, ingediend door AE (Spaanse nationaliteit), over vermeende 
discriminatie op grond van nationaliteit met betrekking tot toegang tot het beroep van
apotheker in het Verenigd Koninkrijk
en
Verzoekschrift 1812/2009, ingediend door José Antonio Melgarejo Melgarejo (Spaanse 
nationaliteit), over de situatie van farmaceuten met een in een van de lidstaten behaald 
diploma die hun beroep in Groot-Brittannië willen uitoefenen

Sprekers: Jean Marie Taga Fosso (indiener), Andras Mogyoro (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Victor Bostinaru en de voorzitter.

Besluit: de behandeling van de verzoekschriften nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie; de voorzitter van de Commissie verzoekschriften, mevrouw 
Mazzoni, zal een brief schrijven aan de Commissaris voor de interne markt, Michel Barnier.

*
*  *

De vergadering wordt om 13.10 uur geschorst en om 15.12 uur hervat onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

*  *
*

12. Verzoekschrift 1160/2009, ingediend door Werner Sandig (Duitse nationaliteit), 
over de aanleg van twee windmolenparken in de Tsjechische grensregio Ústí nad Labem 
en de schadelijke gevolgen daarvan voor de nabijgelegen Duitse natuurgebieden

Sprekers: Werner Sandig (indiener), Ctibor Kocman (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Peter Jahr, Roger Helmer, Victor Bostinaru, Margrete Auken en Michael Eilenberg 
(indiener)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie en een brief schrijven aan de Tsjechische autoriteiten

13. Verzoekschrift 179/2008, ingediend door Alberto Mayor Barajona (Spaanse 
nationaliteit), namens Ecologistas en Acción (Guadalajara), betreffende vermeende 
inbreuk op de Europese milieuwetgeving in verband met de goedkeuring van een 
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stedelijk ontwikkelingsproject met betrekking tot het district Vega del Henares 
(Castilla-La Mancha)

Sprekers: Alberto Mayor Barajona (indiener), José Ramos Florido (vertegenwoordiger van 
de Commissie), Miguel Angel Martinez, Carlos Iturgaiz en Margrete Auken

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Europese Commissie over de projecten en het besluit van de Spaanse 
rechtbanken, alsmede in afwachting van de bevestiging van het mondelinge antwoord van de 
Europese Commissie

14. Verzoekschrift 158/2010, ingediend door EP-lid Simon Busuttil (Maltese 
nationaliteit), namens zijn achterban, gesteund door ruim 1 200 medeondertekenaars, 
over vermeende schendingen van Richtlijnen 1996/62/EG en 1999/30/EG inzake de 
luchtkwaliteit in relatie tot de luchtvervuiling door stofdeeltjes die wordt veroorzaakt 
door de bouwindustrie in Malta

Sprekers: Ronald John Formosa (indiener), Beatrice Zaremba (vertegenwoordigster van de 
Commissie), Simon Busuttil en Victor Bostinaru.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie over de omzetting van de richtlijn in de Maltese wetgeving. Een 
brief schrijven aan de Maltese autoriteiten waarin om opheldering hierover wordt verzocht.

15. Verzoekschrift 959/2006, ingediend door Michael Zammit (Maltese nationaliteit), 
over de activiteiten van de fabriek Blokrete Ltd, die gezondheids- en milieuproblemen 
veroorzaken voor de inwoners van Lija (Malta)

Sprekers: Beatrice Zaremba (vertegenwoordigster van de Commissie) en Simon Busuttil.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie en een brief schrijven aan de Maltese autoriteiten waarin om opheldering over dit 
punt wordt verzocht.

16. Verzoekschrift 0244/2009, ingediend door G.C. (Britse nationaliteit), over de 
betaalde registratiekosten voor zijn motor in Malta

Sprekers: Lina Vatenaite (vertegenwoordigster van de Commissie) en Simon Busuttil

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten.

17. Verzoekschrift 398/2010, ingediend door Jean-Pierre Decool (Franse 
nationaliteit), namens Bruno Rommelaere en zijn echtgenote mevrouw de Castro, over 
het innemen van het kentekenbewijs van het voertuig van zijn echtgenote tijdens een 
reis in Portugal

Sprekers: Paulina Carlin (vertegenwoordigster van de Commissie), Carlos Iturgaiz en 
Pascale Gruny

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
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informatie van de Commissie.

18. Verzoekschrift 1565/2009, ingediend door José María 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

Sprekers: José María Pozancos (indiener), Emanuel Jacquin (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Carlos Iturgaiz, Josefa Andrés Barea, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, 
Cristina Gutiérrez-Cortines en Pascale Gruny

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie, een brief schrijven aan de Commissie over de herziening van 
Verordening 1580/2007 en een mondelinge vraag stellen tijdens de plenaire vergadering. Het 
verzoekschrift wordt ter advies toegezonden aan de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling en aan de Commissie internationale handel.

19. Verzoekschrift 1269/2009, ingediend door Klavdija Ševcova (Letse nationaliteit), 
namens de patiënten van het Biķernieki-ziekenhuis, gesteund door 832 
medeondertekenaars, over de herstructurering van het Biķernieki-ziekenhuis en EU-
fondsen voor de gezondheidszorg in Letland

Sprekers: Agnese Dagile (vertegenwoordigster van de Commissie)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de 
Commissie.

20. Verzoekschrift 720/2009, ingediend door Pablo Serrano (Franse nationaliteit), 
over discriminatie op grond van nationaliteit 

Sprekers: Belén Perez Mansillas (vertegenwoordigster van de Commissie), Carlos Iturgaiz, 
Pascale Gruny, Peter Jahr en Chrysoula Paliadeli 

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie en een brief schrijven aan de Spaanse autoriteiten. Het 
verzoekschrift wordt ter informatie toegezonden aan de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken

21. Verzoekschrift 1025/2009, ingediend door Kostas Papadopoulos (Griekse 
nationaliteit), over niet-naleving door de Griekse overheden van EU-wetgeving 
betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen alsmede de opstelling van de op dit gebied geldende 
Griekse bepalingen

Sprekers: Mario Gabrielli Cossellu (vertegenwoordiger van de Commissie)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de 
Commissie.

*
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De vergadering wordt van 17.40 tot 17.50 uur voortgezet onder voorzitterschap van 
Chrysoula Paliadeli, ondervoorzitter.

*
22. Verzoekschrift 423/2009, ingediend door Kostas Papadopoulos (Griekse 
nationaliteit), over de gebrekkige tenuitvoerlegging in Griekenland van de 
communautaire beginselen inzake energie-efficiëntie

Sprekers: Tatiana Marquez Uriarte (vertegenwoordigster van de Commissie) en de voorzitter.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten; er zal een speciale brief 
worden gestuurd op basis van het antwoord van de Griekse autoriteiten.

*
De vergadering wordt om 17.50 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 

voorzitter.
*

23. Verzoekschrift 824/2008, ingediend door Kroum Kroumov (Bulgaarse 
nationaliteit), gesteund door 16 medeondertekenaars, over een verzoek om liberalisering 
van prijzen en om concurrentiebevorderende maatregelen met betrekking tot juridische 
dienstverlening in Bulgarije

Sprekers: Sophie Maletras (vertegenwoordigster van de Commissie)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie.

22. Verzoekschriften ingeschreven onder B
De verzoekschriften 91/2005, 554/2006, 572/2006, 759/2006, 773/2006, 239/2007, 343/2007, 
398/2007, 656/2007, 840/2007, 953/2007, 996/2007, 1181/2007, 1305/2007, 87/2008, 
994/2008, 1252/2008, 1304/2008, 1511/2008, 1579/2008, 1696/2008, 299/2009, 334/2009, 
558/2009, 574/2009, 657/2009, 806/2009, 895/2009, 1080/2009, 1142/2009, 1290/2009, 
1503/2009, 1551/2009, 1754/2009, 1838/2009, 55/2010, 83/2010, 135/2010, 155/2010, 
190/2010, 192/2010, 278/2010, 279/2010, 280/2010, 281/2010, 298/2010, 308/2010, 
309/2010, 314/2010, 316/2010, 349/2010, 364/2010, 374/2010, 386/2010, 416/2010, 
418/2010, 486/2010 worden afgesloten op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie.

De verzoekschriften 169/2007, 1276/2007, 1386/2007, 270/2010, 331/2010, 651/2010, 
405/2010 en 445/2010 worden uit deel B geschrapt en tijdens een volgende vergadering onder 
deel A behandeld.

23. Datum en plaats van de volgende vergadering

Brussel, woensdag 1 december 2010, 15.00 – 18.30 uur, en donderdag 2 december 2010, 9.00 
– 12.30 uur.

*
*  *

De vergadering wordt om 18.10 uur gesloten onder voorzitterschap van Erminia 
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Mazzoni, voorzitter.
*  *
*

Bijlage: lijst van sinds de laatste vergadering (25 en 26 oktober 2010) ontvankelijk 
verklaarde verzoekschriften. 
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