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NOTULEN
Vergadering van 23 mei 2011, 15.00 - 18.30 uur

en 24 mei 2011, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 23 mei 2011 om 15.05 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni, voorzitter.

1. Aanneming ontwerpagenda (PE 464.953)

De ontwerpagenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring van de notulen van 13 en 14 april 2011

De notulen van 13 en 14 april 2011 worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat Victor Bostinaru, die vandaag wegens gezondheidsredenen niet 
aanwezig kan zijn, op de coördinatorenvergadering wordt vervangen door Miguel Angel 
Martinez. Vanmiddag ontvangt de commissie de Europese ombudsman, Nikiforos 
Diamandouros, die zijn jaarverslag 2010 zal toelichten. De voorzitter deelt verder mee dat de 
indieners van de verzoekschriften onder punt 6,16 en 17 aanwezig zullen zijn.

4. Rondvraag

Geen.

5. Toelichting door de Europese ombudsman, Nikiforos Diamandouros, op zijn 
verslag 2010

De voorzitter verwelkomt de Europese ombudsman die uitvoerig ingaat op zijn 
werkzaamheden in het afgelopen jaar en statistieken presenteert waaruit blijkt dat zijn werk 
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op Europees niveau thans meer bekendheid geniet. Hoewel zijn adviezen niet bindend zijn, 
zegt hij door overtuigingskracht invloed te kunnen uitoefenen op de desbetreffende 
instellingen. Hij deelt mee dat de meeste klachten afkomstig zijn uit Duitsland, Spanje, Polen 
en België, ook al zijn er andere landen zoals Luxemburg waar in vergelijking met het aantal 
inwoners een groot aantal klachten wordt ingediend. Hij wil een servicegerichte 
bestuurscultuur voor de Europese burgers ontwikkelen, de dialoog met de klagers en de 
nationale ombudsmannen versterken en een interactieve gids via internet invoeren. Hij 
beantwoordt vragen van de volgende leden: Iliana Iotova, Margrete Auken, Carlos Iturgaiz, 
Mariya Nedelcheva, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska en de voorzitter. Jens 
Nymand-Christensen (vertegenwoordiger van de Commissie) geeft commentaar op het 
verslag.

6. Verzoekschrift 1772/2009, ingediend door Helena Maijala (Finse nationaliteit), 
namens Pro Hanhikivi, over de voorgenomen bouw van een kerncentrale in 
Fennovoima, Hanhikivi

Sprekers: de voorzitter, Hanna Maaret Halmeenpää (vertegenwoordiger van de indiener), 
Helena Annikki Maijala (indiener), Juhani Hyvärinen (verantwoordelijke van de kerncentrale 
van Fennovoima), J.-F. Brakeland (Commissie), Margrete Auken en Philippe Boulland.
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de indiener en van de verantwoordelijke van de kerncentrale van Fennovoima.

Om 17.05 uur wordt het voorzitterschap overgenomen door Carlos José Iturgaiz Angulo, 
aangezien de voorzitter andere verplichtingen heeft.

7. Verzoekschrift 332/2010, ingediend door Eloi Nolla Subirats (Spaanse 
nationaliteit), namens Ecologistas en acción, over de tijdelijke centrale opslagplaats voor 
kernafval

Sprekers: de voorzitter, J.-F. Brakeland (Commissie), Margrete Auken, Miguel Angel 
Martínez Martínez en Philippe Boulland.
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift afsluiten.

8. Verzoekschrift 1702/2008, ingediend door Christian Goralczyk (Duitse 
nationaliteit), over schending van de regels voor gegevensbescherming door het 
incassobureau van de Duitse televisiestations

Sprekers: de voorzitter en Angelika Koman (Commissie).
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift afsluiten met schriftelijke bevestiging van de 
interventie van de Commissie.

9. Verzoekschrift 720/2008, ingediend door C. R. (Franse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie in verband met een verzoek om inschrijving in het 
bevolkingsregister en om opneming op de kieslijst in Forio op het Italiaanse eiland 
Ischia

Sprekers: de voorzitter, Daniel Woehl (Commissie) en Philippe Boulland. 
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten; er wordt een brief naar de lokale 
overheid gestuurd.
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10. Verzoekschrift 725/2010, ingediend door Marco Noto (Italiaanse nationaliteit), 
over etikettering van vis in blik

Sprekers: de voorzitter, Xavier Guillou (Commissie), Guido Milana (commissie PECH) en 
Miguel Martínez.
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie. Voorgesteld wordt de Commissie PECH de suggestie aan de 
hand te doen om hierover een gezamenlijke mondelinge vraag bij de Commissie in te dienen.

11. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren, van 17.30 - 18.30 uur)

*
* *

De vergadering wordt om 17.45 uur geopend onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 
voorzitter.

*
* *

12. Besluiten coördinatoren:

1. Indiening van een mondelinge vraag bij de Commissie op basis van verzoekschrift 
901/08 over "het recht om zich niet aan te sluiten bij een 
werknemersvertegenwoordiging" in kleine bedrijven in Zweden. Het ontwerp wordt 
rondgedeeld en goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het voorgestelde scenario voor de organisatie van een debat over de 
Spaanse kustwet ("Ley de Costas"), zoals voorgesteld door de voorzitter.

3. Oprichting van een kleine werkgroep met het oog op een update van het standpunt van 
de commissie met betrekking tot verzoekschriften over het "Jugendamt" en 
kennisneming van het door het secretariat voorbereide dossier.

4. Goedkeuring van het voorgestelde tijdschema voor een kort bezoek aan Berlijn, met 
het accent op de verzoekschriften over het "Jugendamt" – zoals goedgekeurd door de 
Conferentie van voorzitters/het Bureau – vertrek op 29 juni 's avonds. Donderdag 
30 juni vergaderingen met de Bundestag en ambtenaren van het ministerie;
kennisneming van de voorbereidende gesprekken ter zake van het secretariaat.
(Deelnemers: Philippe Boulland (PPE), Chrysoula Paliadeli (S&D), Edward McMillan 
Scott (ALDE).)

5. Kennisneming van het voorlopige ontwerpprogramma voor de onderzoeksmissie naar 
Bulgarije – 29 juni tot 2 juli. (Deelnemers: Erminia Mazzoni (voorzitter PPE), Victor 
Bostinaru (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE).

6. Goedkeuring van een conceptbrief aan de heer Buzek/de Conferentie van voorzitters 
over de rol van de Commissie verzoekschriften bij de organisatie van hoorzittingen in 
verband met het Europees burgerinitiatief, en het voorstel tot overeenkomstige 
wijziging van Bijlage VII van het Reglement.
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7. Goedkeuring van het voorstel van de Commissie om samen een hoorzitting te 
organiseren over de toepassing van het Handvest van de grondrechten en de 
verzoekschriftenprocedure, zoals opgenomen in het verslag 2010 over de toepassing 
van het Handvest - blz. 7. Vastgestelde datum: donderdag 6 oktober 2011, zaal 3C50.
De mogelijkheid om de Commissie LIBE hierbij te betrekken wordt eveneens 
besproken.

8. Goedkeuring van een conceptbrief voor Chrysoula Paliadeli als reactie op een verzoek 
van de Commissie FEMM en een vragenlijst over gendergelijkheid en de 
beraadslagingen van de commissie.

9. Goedkeuring van de voorlopige ontwerpagenda voor de volgende 
commissievergadering op 14 en 15 juni, onder voorbehoud van mogelijke toevoeging 
van twee punten betreffende Polen in juni of juli.

Dinsdag, 24 mei 2011

De vergadering wordt om 9.10 uur geopend onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 
voorzitter.

13. Advies over mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap (2010/2272(INI)) 
EMPL

Rapporteur voor advies: CHICHESTER (ECR)
- behandeling van de amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies
Sprekers: de voorzitter, Giles Chichester, Silvio Grieco (vertegenwoordiger van de 
Commissie) en Rainer Wieland.
Het verslag wordt met algemene stemmen (22 leden) goedgekeurd, 16 amendementen worden 
goedgekeurd, 10 verworpen en 1 door de opsteller ingetrokken.

14. Advies over de Mededeling over het 27ste jaarlijkse verslag over de controle op de 
toepassing van het EU-recht 2009 (COM(2010)0538)
(2011/2027(INI))

Rapporteur voor advies: AUKEN (Verts/ALE)
- behandeling van de amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies
Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken, Martin Kroeger en Tamas Barsi 
(vertegenwoordigers van de Commissie).
Het verslag wordt met algemene stemmen (22 leden) goedgekeurd, 8 amendementen worden 
goedgekeurd en 9 verworpen.

15. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2010 
(2010/2295(INI))
(termijn AM: 26 mei 2011 – 15.00 uur / goedkeuring: 14 juni 2011)
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Rapporteur: MEYER (GUE/NGL)
- behandeling ontwerpverslag
Sprekers: de voorzitter, Peter Jahr, Victor Bostinaru, Angelika Werthmann, Margrete Auken, 
William Floyd (vertegenwoordiger van de Commissie) en Willy Meyer.
Peter Jahr bespreekt het ontwerpverslag en verwijst naar eerdere verzoekschriften waarover 
de communautaire rechter nog moet oordelen. Hij zou graag zien dat de Commissie de 
termijnen voor beantwoording van de verzoekschriften zo veel mogelijk bekort. Victor 
Bostinaru maakt enkele opmerkingen over de beantwoordingstermijnen van de Commissie als 
het gaat om het milieu, de niet altijd even gemakkelijke relatie met de lidstaten en de 
eerbiediging van het Handvest van de grondrechten. Tot slot wijst Margrete Auken erop hoe 
waardevol transparantie is.
Het verslag wordt op de volgende vergadering in juni in stemming gebracht.

16. Verzoekschrift 475/2010, ingediend door Alberto Paz Viñas (Spaanse 
nationaliteit), over de overdracht van zijn pensioenrechten
en
Verzoekschrift 1326/2010, ingediend door Cipriano Ricardo Lustres Martínez (Spaanse 
nationaliteit), namens de vereniging Long Hope, over de situatie van Spaanse zeelieden 
die hebben gewerkt op onder Noorse vlag varende schepen

Sprekers: de voorzitter, Cipriano Ricardo Lustres Martínez (indiener van het verzoekschrift), 
Prodromos Mavridis (vertegenwoordiger van de Commissie), Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Antolin Sánchez Presedo, Francisco José Millán Mon, Peter Jahr, Willy Meyer, Victor 
Bostinaru en Margrete Auken.
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten. De Commissie wordt verzocht 
contact op te nemen met Noorwegen en Spanje met het oog op het sluiten van een bilaterale
overeenkomst en de kwestie aan de orde te stellen in haar interinstitutionele dialoog. Er wordt 
een brief gestuurd naar de permanente vertegenwoordiging van Spanje bij de Europese Unie, 
de EVA en de Noorse autoriteiten.

17. Verzoekschrift 174/2008, ingediend door Jose Ortega (Spaanse nationaliteit), over 
de vermeende oneigenlijke toepassing van de Spaanse kustwet met betrekking tot 
eigendomsrechten
en
verzoekschrift 303/2008, ingediend door Rosa Garcia Pose (Spaanse nationaliteit), 
ondersteund door 55 medeondertekenaars, over het verlies van de huizen van 
ondertekenaars als gevolg van kustbeschermingsmaatregelen in de provincie La Coruña
en
verzoekschrift 867/2008, ingediend door Ms. Karin Koberling (Duitse nationaliteit), over 
vermeende verkeerde toepassing van de kustwet door de Spaanse autoriteiten
en
verzoekschrift 1271/2008, ingediend door Rudolf Schneiders (Duitse nationaliteit), over 
de eventuele toepassing van de "Ley de Costa" in Spanje
en
verzoekschrift 1448/2008, ingediend door Ursula Czelusta (Duitse nationaliteit), over 
landmeting aan de Spaanse kust en haar vrees voor onteigening van haar huis in Spanje
en
verzoekschrift 1485/2008, ingediend door Alan Hazelhurst (Britse nationaliteit), over de 
illegale toepassing van de Spaanse kustwet (Ley de Costas)
en
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verzoekschrift 1691/2008, ingediend door Oscar Maniaga Izquierdo (Spaanse 
nationaliteit), over de onteigening van zijn huis uit hoofde van de tenuitvoerlegging van 
de "Ley de Costas" in Alicante, Spanje
en
verzoekschrift 1871/2008, ingediend door de Asociación de Vecinos de Celoriu, over 
urbanisatieprojecten in Celorio, Asturië, Spanje
en
verzoekschrift 103/2009, ingediend door Margarita García Jaime (Spaanse 
nationaliteit), over de "Ley de Costas" (wet betreffende de kustgebieden) in Spanje
en
verzoekschrift 119/2009, ingediend door Jan van Stuyvesant (Nederlandse nationaliteit), 
namens de vereniging van eigenaren van Vera Playa (Almería, Spanje), over de situatie 
die is ontstaan als gevolg van de Spaanse "Ley de Costas" (wet betreffende de 
kustgebieden)
en
verzoekschrift 274/2009, ingediend door Tomás González Díaz (Spaanse nationaliteit), 
namens de buurtvereniging Las Calas, over de sloopwerkzaamheden ter uitvoering van 
de "Ley de Costas" (kustwet) in de kustplaats Cho-Vito in Candelaria, Tenerife, Spanje
en
verzoekschrift 278/2009, ingediend door Gregorio Amo López (Spaanse nationaliteit), 
over de kustwet (Ley de Costas) in Asturië, Spanje
en
verzoekschrift 279/2009, ingediend door Timoteo Giménez Domingo (Spaanse 
nationaliteit), over de gevolgen van de Spaanse kustwet
en
verzoekschrift 296/2009, ingediend door Ingeborg Hoffman (Duitse nationaliteit), 
namens de Asociación de Proprietarios de Empuriabrava (APE), over verlies en 
beperking van eigendomsrechten als gevolg van de toepassing van de Spaanse kustwet 
aan de Costa Brava
en
verzoekschrift 298/2009, ingediend door Wolfgang Ludwigs (Duitse nationaliteit), over 
de Spaanse kustwet
en
verzoekschrift 389/2009, ingediend door M. L. (Duitse nationaliteit), over geplande 
onteigening van zijn grond in Spanje in het kader van de Spaanse kustwet
en
verzoekschrift 606/2009, ingediend door Paula Llaneza Alcada (Spaanse nationaliteit), 
gesteund door twee medeondertekenaars, over de gevolgen van de Spaanse kustwet 
(Ley de Costas) voor haar eigendommen
en
verzoekschrift 611/2009, ingediend door Maria Jesús de Motta Martínez (Spaanse 
nationaliteit), over de gevolgen van de kustwet (Ley de Costas) voor haar eigendom
en
verzoekschrift 618/2009, ingediend door María Luisa Domínguez Ibáñez (Spaanse 
nationaliteit), over de gevolgen van de kustwet (Ley de Costas) voor haar eigendom
en
verzoekschrift 626/2009, ingediend door Nordhild Köhler (Duitse nationaliteit), over de 
uitvoering van de Spaanse kustwet (Ley de Costas) in Formentera
en
verzoekschrift 666/2009, ingediend door Carmen Ramos Badia (Spaanse nationaliteit), 
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over de gevolgen van de Spaanse kustwet (Ley de Costas) voor haar onroerend goed 
en
verzoekschrift 667/2009, ingediend door Jon Iturribarria de Castro (Spaanse 
nationaliteit), over de gevolgen van de Spaanse kustwet (Ley de Costas) voor zijn 
onroerend goed, een in 1683 gebouwde getijmolen
en
verzoekschrift 676/2009, ingediend door Jorge Comin Giner (Spaanse nationaliteit), 
over de gevolgen van de "Ley de Costas" (Kustwet) voor zijn woning
en
verzoekschrift 708/2009, ingediend door Pedro López Rodríguez (Spaanse nationaliteit), 
over de wet op de kustgebieden
en
verzoekschrift 881/2009, ingediend door Pilar Embeita Olasagasti (Spaanse 
nationaliteit), namens de vereniging DARACA, over de retroactieve, willekeurige en 
onrechtmatige uitvoering van de Spaanse kustwet in de gemeente Pielagos
en
verzoekschrift 1344/2009, ingediend door José Manuel Dolón García (Spaanse 
nationaliteit), over de aanleg van de strandpromenade in Torrevieja, die is onderworpen 
aan de Kustwet
en
verzoekschrift 1346/2009, ingediend door José María Martínez de Haro (Spaanse 
nationaliteit), over een demarcatie in het kader van de Kustwet in La Garrucha, 
Almería
en
verzoekschrift 1499/2009, ingediend door Mercedes Bronchal Pascual en Antonio
Maestre Azcon (Spaanse nationaliteit), over de situatie van hun huizen die worden 
getroffen door de "Ley de Costas" (kustwet)
en
verzoekschrift 1523/2009, ingediend door Konrad Ringler (Duitse nationaliteit), over 
niet-naleving door de Spaanse nationale en regionale overheden van de aanbevelingen in 
het verslag-Auken
en
verzoekschrift 1573/2009, ingediend door Aurelio Pretel Marín (Spaanse nationaliteit), 
over de kustwet
en
verzoekschrift 1625/2009, ingediend door Heribert Hofmann (Duitse nationaliteit), over 
een project voor de ontwikkeling van een plezierjachthaven in Santa Margarita aan de 
Rio Grao
en
verzoekschrift 1691/2009, ingediend door Dolores Monferrer Guardiola (Spaanse 
nationaliteit), gesteund door 40 medeondertekenaars, over de afbraak van huizen in de 
gemeente El Puig in Valencia bij de toepassing van de kustwet ("Ley de Costas")
en
verzoekschrift 220/2010, ingediend door Nicole Amsellem (Franse nationaliteit), over de 
kustwet in Spanje
en
verzoekschrift 255/2010, ingediend door María Teresa Alonso Barrero (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Propietarios de Primera Línea Sol naciente", over de Spaanse 
kustwet
en
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Verzoekschrift 270/2010, ingediend door Francisco Javier Martínez del Cerro Poole 
(Spaanse nationaliteit), over de gevolgen van de Spaanse kustwet voor de aquacultuur-
en zoutwinningsbedrijven in de baai van Cádiz
en
verzoekschrift 341/2010, ingediend door José Pérez Deniz (Spaanse nationaliteit), 
namens de "Asociación para la defensa del centro comercial de la playa del inglés" 
(vereniging voor de bescherming van het winkelcentrum aan het strand Playa del 
Inglés), over de "Ley de Costas" (kustwet) op Gran Canaria
en
Verzoekschrift 395/2010, ingediend door Ramona Chouza Chouza (Spaanse 
nationaliteit), over de Spaanse kustwet in Vizcaya
en
verzoekschrift 461/2010, ingediend door Heiko Schmitz (Duitse nationaliteit), over de 
onteigening van grond in Empuriabrava
en
verzoekschrift 493/2010, ingediend door Juan José Agost Pérez (Spaanse nationaliteit), 
namens de bewonersvereniging van het kustdorp Torre la Sal, over toepassing van de 
Kustwet in Cabanes, Valencia
en
Verzoekschrift 494/2010, ingediend door Alonso Orihuela (Spaanse nationaliteit), over 
de Kustwet in Candeleria,
en
verzoekschrift 762/2010, ingediend door José Luis González Godoy (Spaanse 
nationaliteit), over de Spaanse kustwet
en
verzoekschrift 925/2010, ingediend door Santiago Barcia Rañales (Spaanse 
nationaliteit), namens de Asociación de Vecinos de Praia de Vilarrube 
(buurtvereniging), Canarische Eilanden, en gesteund door 426 medeondertekenaars, 
over de kustwet
en
verzoekschrift 1197/2010, ingediend door Elisa Arjona González (Spaanse nationaliteit), 
over de Spaanse kustwet
en
verzoekschrift 1312/2010, ingediend door Rafael Barroso Castilla (Spaanse 
nationaliteit), over de kustwet
en
verzoekschrift 1540/2010, ingediend door Johan Weichselbaum (Oostenrijkse 
nationaliteit), over de sloop van zijn huis op de Canarische eilanden, dat onder de 
kustwet valt
en
verzoekschrift 144/2011, ingediend door Karin en Jean-Louis Aubin (Frans-Duitse 
nationaliteit), over de toepassing van de Spaanse kustwet in Empuriabrava
en
verzoekschrift 200/2011, ingediend door Aleixandre Mariano Cabrelles (Spaanse 
nationaliteit), over de situatie in het kustgebied in Empuriabrava, provincie Gerona, 
waarop de Kustwet van toepassing is

Sprekers: de voorzitter, Jose Ortega, Carmen del Amo, Margarita Garcia Jaime, José Andrés 
Ruiz del Molino, Jon Iturribarria, Pilar Embeita, Jose Pérez Diniz, Gabriela Mayans, Tomás 
González Díaz, Rosa Garcia Pose, Juan Cimera, Karin Koberling, Jan Jacob Van Stuyvesant 
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Meijen, Clifford Carter, Timoteo Jimenez Domingo, Ramona Chouza Chouza, Alonso 
Orihuela, Juan José Agost Pérez, Nordhild Köhler (indieners van de verzoekschriften of 
vertegenwoordigers van de indieners) en Aristotelis Gavriliadis, MiguelAngel Benito, J. 
Ramos Florido, Helmut Bloech et William Floyd (vertegenwoordigers van de Commissie), 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer, Estaras Ferragut, Muñiz de Urquiza, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Antolin Sánchez Presedo, Axel Voss, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Roger 
Helmer, Margrete Auken, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rainer Wieland, Izaskun Bilbao 
Barandica, Marta Andreasen en Angelika Werthmann.

De voorzitter dankt de indieners voor hun aanwezigheid, herinnert aan eerdere 
gedachtewisselingen ter zake en verwijst naar de brief van de Spaanse autoriteiten die zich in 
het vergaderdossier bevindt. Peter Jahr wijst op de urgentie van de situatie.

Besluit: uitgesteld tot de volgende coördinatorenvergadering.

18. Verzoekschrift 1327/2010, ingediend door Maurice Wintz (Franse nationaliteit), 
namens de vereniging "Alsace Nature" en de actiegroep "GCO non merci", gesteund 
door 3 medeondertekenaars, over het decreet van de Franse regering van 23 januari 
2008 over het openbare nut en de dringende noodzaak van de werkzaamheden voor de 
autosnelweg A355, de westelijke rondweg om Straatsburg

Sprekers: de voorzitter, Luc Huber en Pierre-Antoine Deetjen (vertegenwoordigers van de 
indiener), Joseph van der Stegen (vertegenwoordiger van de Commissie), Sandrine Bélier en 
Victor Bostinaru.
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie.

19. Verzoekschriften onder B
De behandeling van de verzoekschriften 614/2002, 986/2006, 204/2007, 521/2007, 
1402/2008, 1452/2008, 1525/2008, 1609/2008, 40/2009, 160/2009, 181/2009, 624/2009, 
940/2009, 1071/2009, 1312/2009, 1452/2009, 1519/2009, 577/2010, 589/2010, 688/2010, 
727/2010, 730/2010, 748/2010, 766/2010, 807/2010, 869/2010, 880/2010, 951/2010, 
957/2010, 972/2010, 998/2010, 1006/2010, 1024/2010, 1087/2010, 1100/2010, 1121/2010, 
1124/2010, 1142/2010, 1158/2010, 1161/2010, 1165/2010, 1171/2010, 1191/2010, 
1195/2010, 1223/2010, 1227/2010, 1238/2010, 1253/2010, 1275/2010, 1282/2010, 
1303/2010, 1336/2010, 1351/2010, 1378/2010, 1388/2010, 1396/2010 en 1505/2010 wordt 
afgesloten op basis van de schriftelijke antwoorden van de Commissie.

De verzoekschriften 1003/2005, 568/2007, 473/2008, 951/2008, 1216/2008, 1477/2008, 
458/2009, 1078/2009, 1512/2009 et 790/2010 worden uit deel B geschrapt en de behandeling 
ervan wordt nog niet afgesloten.

20. Datum en plaats van de volgende vergadering

Dinsdag 14 juni 2011, van 15.00 - 18.30 uur en woensdag 15 juni 2011, van 9.00 - 12.30 uur, 
Brussel

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.
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Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de laatste vergadering (14 april 2011) ontvankelijk zijn 
verklaard.
Lijst van verzoekschriften waarvan de behandeling overeenkomstig de bijlage bij de 
toelichting van de voorzitter moet worden afgesloten of heropend.
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