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NOTULEN
van de vergadering van 6 november 2008, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.25 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 6 november 2008 om 9.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van de heer Marcin Libicki, voorzitter.

1. Coördinatorenvergadering (achter gesloten deuren van 9.00 - 9.45 uur)

De vergadering wordt om 9.50 uur hervat onder voorzitterschap van Marcin Libicki, 
voorzitter. 

2. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de coördinatoren

De voorzitter deelt het volgende mede:

 De positie van de commissie: voor of tegen neutralisatie: aangezien de voorzitter van
de Conferentie van commissievoorzitters, Gerardo Galeote, heeft geprobeerd 
goedkeuring te verkrijgen voor een brief die hij wilde versturen aan Voorzitter
Pöttering met daarin een verwijzing naar de kwestie van de neutralisatie van
parlementaire commissies, zijn de coördinatoren overeengekomen te zullen
aanbevelen dat de Commissie verzoekschriften in de volgende zittingsperiode 
gedeneutraliseerd wordt en het huidige aantal leden (40) behoudt;

 Besluit over een advies voor de Commissie begrotingscontrole over de
begrotingskwijting 2007: naar aanleiding van de brief van Herbert Bösch, de 
voorzitter van de Commissie begrotingscontrole, hebben de coördinatoren besloten dat 
de Commissie verzoekschriften geen advies zal uitbrengen met betrekking tot de 
kwijting inzake de begroting van de Ombudsman voor 2007;

 Niet-afgesloten verzoekschriften uit eerdere zittingsperiode: de coördinatoren hebben 
ter informatie een lijst van deze verzoekschriften ontvangen en besloten dat deze voor 
zover mogelijk op de agenda van de komende vergaderingen van de commissie 
moeten worden geplaatst, bij voorkeur onder punt B;

 Verzoekschrift over Iraaks Koerdistan, ingediend bij Voorzitter Pöttering: de 
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coördinatoren hebben kennis genomen van het indienen van een verzoekschrift, 
ondertekend door tienduizenden (501, 029) Koerdische mensen, aangaande Halabja en 
de nasleep van de aanval met chemische wapens op de inwoners daarvan door Saddam 
Hoessein. De indieners vragen het Europees Parlement om steun voor een speciaal 
gedenkteken en humanitaire hulp aan de nog altijd getroffen lokale bevolking. De 
coördinatoren hebben het secretariaat verzocht contact op te nemen met het
secretariaat van de Commissie buitenlandse zaken om een mogelijke follow-up te 
onderzoeken;

 Verzoekschrift ingediend door de heer Leper (672/07) betreffende een mogelijk
onderzoeksbezoek aan Voralberg (Oostenrijk): de coördinatoren hebben besloten dat 
er geen onderzoeksbezoek zal worden afgelegd;

 Rondvraag:

- Advies van de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) 
inzake vier verzoekschriften: de coördinatoren hebben kennis genomen van 
zowel de stijl als de strekking van het advies van ECON en hebben de 
voorzitter verzocht de voorzitter van deze commissie, mevrouw Pervenche 
Berès, te antwoorden en haar namens de commissie te bedanken en mede te 
delen dat dit een nuttig voorbeeld kan zijn voor andere commissies, waarnaar 
soms verzoekschriften worden doorgestuurd, maar waarvan niet altijd 
adviezen worden ontvangen;

- Brief van commissaris Margot Wallström: de coördinatoren hebben kennis 
genomen van de brief die is ontvangen in antwoord op een brief van de 
Commissie verzoekschriften aan commissaris Günter Verheugen en hebben 
besloten deze in het dossier te houden;

- Cameraruimten die web-streaming van de vergaderingen van de
Commissie verzoekschriften mogelijk maken: de coördinatoren hebben het 
secretariaat verzocht te vragen of de vergaderingen van de Commissie 
verzoekschriften kunnen plaatsvinden in ruimten die zijn uitgerust met
videocamera’s die online uitzendingen mogelijk maken. (Het secretariaat zal 
hierover tijdens de volgende vergadering van de coördinatoren verslag 
uitbrengen). 

3. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 380.890)

De ontwerpagenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen:

 punt 23 (verzoekschrift 382/2007) wordt tot de volgende vergadering uitgesteld.
 punt 19 (verzoekschrift 277/2006) wordt besproken voor punt 17 (1140/2007) om de 

leden en de Commissie tegemoet te komen.

4. Goedkeuring notulen: de notulen van de vergaderingen van 10-11 september en 6-7 
oktober 2008 worden goedgekeurd. 

5. De voorzitter deelt mee dat:

 Mairead McGuinness en Carlos José Iturgaiz Angulo hun verontschuldigingen 
aanbieden aan de commissie omdat zij de vergadering niet kunnen bijwonen; 

 Bij de onderstaande agendapunten zijn de indieners aanwezig: 
- punt 8: verslag over het onderzoeksbezoek aan Marseille en Fos-sur-Mer - 29 
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september - 1 oktober 2008);
- punt 10: Verzoekschrift 656/2006 over vermeende schendingen van EG-

Richtlijnen 85/337, 2003/35 en 96/61 door het partiële 
stadsontwikkelingsplan Cabo Blanco-Buzanada (Canarische Eilanden, 
Spanje);

- punt 11: Verzoekschriften 773/2006, 258/2006 en 824/2007) over diverse 
stedenbouwkundige projecten in Madrid;

- punt 13: Verzoekschriften 568/2007 en 936/2007 over de veiligheid van 
olietankers (Straat van Gibraltar); 

- punt 15: Verzoekschrift 1282/2008 over het ontbreken van adequate 
financiële regelgeving in Hongarije (indiener had een klacht ingediend bij de
Ombudsman over de manier waarop zijn verzoekschrift was behandeld in het 
Europees Parlement en is bij wijze van genoegdoening door de voorzitter 
uitgenodigd de commissie toe te spreken);

- punt 17: Verzoekschriften betreffende de inbeslagname van auto’s door de
Griekse autoriteiten (mevrouw Garifallia Parara, vertegenwoordiger van het 
Griekse ministerie van Financiën, zal hierbij ook aanwezig zijn);

- punt 18: Verzoekschrift 459/07 over de beroepsopleiding voor radiologisch
technici in Spanje. (Verzoekschrift 570/2007 zal eveneens onder dat punt 
worden behandeld.)

- punt 25: Verzoekschriften 282/2008 en 147/2008 over open-source software,
waarbij indieners en deskundigen de commissie zullen toespreken.

 De volgende verzoekschriften zullen worden afgesloten: 
- Verzoekschrift 71/2007 op basis van het antwoord van de Commissie op de 

brief van de voorzitter van 9 juni 2008;
- Verzoekschrift 0397/2008 op basis van het uitgebreide antwoord van de

directeur van de Vertaaldiensten in het Europees Parlement.

 Verzoekschriften 882/2005 en 1014/2007 worden heropend met het oog op nieuwe 
informatie die is ontvangen van de indieners.

6. Rondvraag: 

Naar aanleiding van voorafgaande besprekingen met de coördinatoren heeft de 
commissie besloten dat de verzoekschriften 690/2007, 696/2007 en 698/2007 over een
gepland toeristencomplex in Ramla l-Hamra (Gozo, Malta) afgesloten blijven,
aangezien de aanvullende informatie die is ontvangen onvoldoende grond biedt voor 
heropening.

Sprekers: Simon Busuttil, David Hammerstein en de voorzitter. 

7. Behandeling amendementen en stemming over het ontwerpverslag (Verzoekschriften 
45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 
562/2007 e.a.) - (2008/2126 (INI)) Rapporteur: Simon Busuttil (PPE-DE)

Sprekers: Michael Cashman, Simon Busuttil (rapporteur), Inés Ayala Sender en de 
voorzitter. 
Besluit: Het ontwerpverslag als geheel en de geamendeerde ontwerpresolutie worden 
met algemene stemmen goedgekeurd.
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8. Behandeling en goedkeuring van het verslag over het onderzoeksbezoek aan Fos-sur-
Mer (29 september - 1 oktober 2008)

 Verzoekschrift nr. 74/2006, ingediend door mevrouw Djamila Saidi Rebbadj (Franse 
nationaliteit), over een project van het plaatselijk bestuur van Marseille (Frankrijk) om 
in Fos-sur-Mer een fabriek voor de verbranding van huishoudelijk afval te bouwen

 Verzoekschrift nr. 23/2007, ingediend door Gerard Casanova (Franse nationaliteit), 
namens het collectief Port Saint Louis du Rhone tegen vuilverbranding, gesteund door 
52 medeondertekenaars, tegen het verdere gebruik van een vuilverbrandingsinstallatie

Sprekers: Djamila Saidi Rebbadj en Gerard Casanova (indieners), Maître Chetrit 
(namens de lokale autoriteiten in Fos-sur-Mer), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Claude Blin (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Marie-Hélène Descamps en de voorzitter. 
Besluit: Het ontwerpverslag wordt goedgekeurd. De twee verzoekschriften worden 
niet afgesloten en de Europese Commissie is om aanvullende informatie gevraagd (de 
Commissie beoordeelt de antwoorden van de Franse autoriteiten op de aan hen 
verzonden schriftelijke aanmaningen). 

9. Verslag over het onderzoeksbezoek aan Bulgarije (27-30 oktober 2008)

Sprekers: David Hammerstein en de voorzitter. 
Besluit: tijdens de vergadering van de commissie in januari zal een ontwerpverslag
worden gepresenteerd.

10. Verzoekschrift nr. 656/2006, ingediend door José Antonio Reverón Gonzalez 
(Spaanse nationaliteit), namens de Socialistische Fractie (PSOE) - lokale raad Arona 
- Tenerife, over vermeende schendingen van EG-Richtlijnen 85/337, 2003/35 en 96/61 
door het partiële stadsontwikkelingsplan Cabo Blanco-Buzanada (Canarische 
eilanden, Spanje)

Sprekers: Robert Atkins (motie van orde), David Hammerstein, José Antonio Reveron 
Gonzalez (indiener), Maria del Pino de Leon Hernandez (namens de lokale 
autoriteiten), Jose Maria Ramos Florido (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega en de voorzitter. 
Besluit: er is gestemd en als gevolg daarvan is het verzoekschrift afgesloten.
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11. Verzoekschrift nr. 773/2006, ingediend door Elena Biurrun Sainz (Spaanse 
nationaliteit), gesteund door 6 medeondertekenaars, over inbreuk op de Richtlijnen 
79/409/EEG en 92/43/EEG door lokale autoriteiten van de Comunidad de Madrid 

Verzoekschrift nr. 258/2006, ingediend door Luis Remacha Elvira (Spaanse 
nationaliteit), namens het Platforma de Vecinos contra el Nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Galapagar (Madrid), gesteund door meer dan 91 
medeondertekenaars, over onregelmatigheden bij de goedkeuring en uitvoering van 
het PGOU

Verzoekschrift nr. 824/2007 ingediend door Margarita Gonzáles Gómez (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende inbreuken op de Gemeenschapswetgeving in verband 
met bouwprojecten in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas en 
Galapagar (Madrid)

Sprekers: Elena Biurrun Sainz de Rozas, Ricardo Roquera (indieners die aanvullende 
documentatie hebben verstrekt), Carlos Galbeno Gonzales (burgemeester van
Torrelodones), Livia Castillo Pascual (namens Margarita Gonzáles Gómez -
indienster), Mariam Sanchez Guisandez (vertegenwoordiger van de Commissie), José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, David Hammerstein, 
Robert Atkins (motie van orde) en de voorzitter. 
Besluit: verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van 
de Commissie.

12. Verzoekschrift nr. 217/2007, ingediend door de heer Javier Sanchis Marco (Spaanse 
nationaliteit) over het gebrek aan maatregelen voor de bescherming van het milieu in 
Masalavés (Valencia) in verband met de activiteiten van een plaatselijke 
steenfabriek.

Sprekers: Amalia Gonzalez de Paz (namens de Commissie) en de voorzitter 
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

13. Verzoekschrift nr. 568/2007, ingediend door Antonio Munoz Secilla (Spaanse 
nationaliteit), over een veronderstelde schending van de Gemeenschapswetgeving 
betreffende de veiligheid van dubbelwandige olietankers

Verzoekschrift nr. 936/2007, ingediend door Antonio Munoz Secilla (Spaanse 
nationaliteit), namens Verdemar-Ecologistas en Acción (San Roque in Spanje), over 
de schadelijke invloed op het milieu van de olieoverslag die in de haven van 
Gibraltar plaatsvindt en de noodzaak om de bestaande EU-wetgeving te wijzigen

Sprekers: Angela Aguilera Cavijo (namens indiener), Daniel Warin
(vertegenwoordiger van de Commissie), Luis de Grandes Pascual, David 
Hammerstein, Inés Ayala Sender, José Javier Pomés Ruiz en de voorzitter. 
Besluit: verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van 
de Commissie; de voorzitter zal de betreffende Britse autoriteiten schriftelijk 
informeren over de bespreking van dit punt in de commissie en informatie over het 
verzoekschrift doorsturen naar de Commissie vervoer, die werkt aan een verslag over 
dit onderwerp. 
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14. Ontwerpverslag over de effecten van de uitgebreide verstedelijking in Spanje op de 
individuele rechten van Europese burgers (2008/2248(INI), Rapporteur Margrete 
Auken (Verts/ALE) – eerste gedachtewisseling

De rapporteur spreekt een inleidende verklaring uit, waarin zij de voornaamste 
punten van zorg schetst die in het verslag zullen worden aangepakt en ingaat op het 
voorstel van José Manuel García-Margallo y Marfil om een vertegenwoordiger van 
de Spaanse regering uit te nodigen voor een volgende vergadering van de commissie

Sprekers: Margrete Auken (rapporteur), José Manuel García-Margallo y Marfil, David 
Hammerstein en de voorzitter. 
Besluit: eerste gedachtewisseling over een ontwerpverslag is gepland voor de 
vergadering van de commissie in december.

De vergadering wordt om 12.30 uur geschorst en de volgende dag om 15.05 uur 
hervat onder voorzitterschap van Marcin Libicki, voorzitter 

15. Verzoekschrift nr. 1282/2008 ingediend door István Richard Patyi (Hongaarse 
nationaliteit) over het ontbreken van adequate financiële regelgeving in Hongarije

Sprekers: István Richard Patyi (indiener), William Floyd (vertegenwoordiger van de
Commissie), Alexandra Dobolyi, Michael Cashman, Simon Busuttil en de voorzitter. 
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie over aanvullende elementen die door indiener worden aangevoerd.

16. Verzoekschrift nr. 1140/2007 ingediend door Jose Manuel Ruiz Alvarez (Spaanse 
nationaliteit) over het discriminerende belastingstelsel voor Spaanse staatsburgers 
woonachtig in andere EU-lidstaten dan Spanje

Sprekers: Manuel Altemir Mergelina (namens de Commissie) en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. 

17. Verzoekschrift nr. 277/2006, ingediend door Vitor Chatinho (Portugese 
nationaliteit), over het vermeende verzuim van de Portugese autoriteiten om aan de 
EU-beginselen inzake vrij verkeer te voldoen

Sprekers: Anne-Marie Bruhn (namens de Commissie) en Michael Cashman 
(plaatsvervangend voorzitter). 
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. 

18. Verzoekschrift nr. 264/2007 ingediend door Adam Grima (Maltese nationaliteit), 
namens "B. Grima and Sons Ltd", over inbreuken door de vervoersautoriteit van 
Malta op de communautaire wetgeving inzake openbare aanbestedingen

Sprekers: Maria Raffaella Assetta (namens de Commissie), Simon Busuttil en Michael 
Cashman (plaatsvervangend voorzitter). 
Besluit: verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de Europese 
Commissie.
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19. Verzoekschrift nr. 594/2002, ingediend door Paraskevas Louloudakis (Griek en 
Italiaan), over de inbeslagneming van zijn auto’s door de Griekse overheid

Verzoekschrift nr. 597/2002 ingediend door Petros Papadopoulos (Griek), 
verzoekschrift nr. 83/2003 ingediend door Nikolaos Adamopoulos (Griek), 
verzoekschrift nr. 1233/2003 ingediend door Ioannis Lambros (Griek), 
verzoekschrift nr. 1257/2003 ingediend door Mario Vogna (Italiaan), verzoekschrift 
nr. 54/2004 ingediend door Christos Rinis (Griek), verzoekschrift nr. 49/2005 
ingediend door Anna Zecchino (Italiaanse), verzoekschrift nr. 57/2005 ingediend 
door Anastasios Theodoridis (Griek), verzoekschrift nr. 60/2005 ingediend door 
Konstantinos Iatrou (Griek), verzoekschrift nr. 61/2005 ingediend door Carola 
Lemke-Leontoglou (Duitse), verzoekschrift nr. 64/2005 ingediend door Christina 
Tsichlaki (Griekse), verzoekschrift nr. 71/2005 ingediend door Christos Rinis 
(Griek), verzoekschrift nr. 94/2005 ingediend door Paraskevas Louloudakis 
(Italiaan), verzoekschrift nr. 171/2005 ingediend door Viviana Dolcetti (Italiaanse), 
verzoekschrift nr. 242/2005 ingediend door Regina Vecchi (Italiaanse), 
verzoekschrift nr. 397/2005 ingediend door Georgios Kourmouzas (Griek), 
verzoekschrift nr. 547/2005 ingediend door Keith Salter (Brit), verzoekschrift nr. 
629/2005 ingediend door Klaus Schirmer (Duitser), verzoekschrift nr. 661/2005 
ingediend door Christos Krikonas (Griek), verzoekschrift nr. 816/2005 ingediend 
door Michael Sachanidis (Oostenrijker), verzoekschrift nr. 817/2005 ingediend door 
Norbert Alexander Wich (Oostenrijker), verzoekschrift nr. 60/2006 ingediend door 
Petros Papadopoulos (Griek), verzoekschrift nr. 596/2006 ingediend door Odysseas 
Poimenidis (Griek), verzoekschrift nr. 650/2006 ingediend door J.V. (Griek), 
verzoekschrift nr. 722/2006 ingediend door Anja Neumann (Duitse), verzoekschrift 
nr. 383/2007 ingediend door G. M. (Brit), verzoekschrift nr. 521/2007 ingediend 
door Paolo Melissano (Italiaan), verzoekschrift nr. 931/2008 ingediend door 
Apostolos Zervas (Griek) over hetzelfde onderwerp

Sprekers: Paraskevas Louloudakis, Petros Papadopoulos, Apostolos Zervas, Christos 
Rinis, Silvana Mininno, Konstantinos Poimenidis (indieners), Garifallia Parara, 
vertegenwoordiger van het Griekse ministerie van Financiën, Iakovos Iakovidis 
(Permanente Vertegenwoordiging van Griekenland voor de EU), David Friggieri 
(namens de Commissie), Inés Ayala Sender, Rainer Wieland, Simon Busuttil en 
Michael Cashman (plaatsvervangend voorzitter). 
Besluit: verzoekschriften niet afsluiten; de voorzitter zal een brief schrijven aan de 
betreffende Griekse autoriteiten, eventueel verwijzend naar de mogelijkheid om een
onverplichte betaling te doen aan de indieners die in het verleden het slachtoffer zijn 
geworden van deze praktijk.

20. Verzoekschrift nr. 459/2007, ingediend door Jesus Luis Morillo Fernandez (Spaanse 
nationaliteit), over tekortkomingen in de beroepsopleiding voor Spaanse radiologen 

Verzoekschrift nr. 570/2007, ingediend door Jesus Luis Morillo Fernandez (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende inbreuk door Spanje op het vrije verkeer van 
werknemers

Sprekers: Jesus Luis Morillo Fernandez (indiener), Aristide Lavrentzos (namens de 
Commissie), Francisco Javier Montero Gaspar (indiener) en de voorzitter. 
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten; de voorzitter zal een brief aan de Spaanse 
autoriteiten schrijven.
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21. a) Verzoekschrift nr. 282/2008, ingediend door Graham Taylor (Britse nationaliteit), 
namens OpenForumEurope, over de implicaties van de insluiting van ICT voor de 
participatieve democratie en concurrentie 

b) Verzoekschrift nr. 147/2008, ingediend door Klaus-Jürgen Sauer (Duitse 
nationaliteit), over door de staat verplichte aanschaf van Microsoft-producten 

Sprekers: Graham Taylor (indiener), Pascal Paridans (afdelingshoofd, DIT - DGITEC, 
Europees Parlement), Christos Ellinides (namens de Commissie), Rishab Aiyer Ghosh 
(indiener), Hugo Lueders (vertegenwoordiger van de Computer Technology Industry 
Association), Peter Stricks (indiener), Inés Ayala Sender, David Hammerstein, Eva 
Lichtenberger, Glyn Ford en de voorzitter (die de plannen van de diensten van het
Europees Parlement om stappen in de richting van open source te zetten verwelkomt). 
Besluit: verzoekschriften niet afsluiten; doorsturen naar de coördinatoren voor een 
besluit over de follow-up.

22. Verzoekschrift nr. 67/2006, ingediend door L. Galitsky, gesteund door 4 
medeondertekenaars, over de schending van de mensenrechten in Estland

Sprekers: Pawel Busiakiewicz (namens de Commissie), Tatjana Ždanoka, Christopher 
Beazley, David Hammerstein, Glyn Ford en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de Europese 
Commissie; voor informatie verwijzen naar de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken.

23. Follow-up van de verzoekschriften over de rechten van minderheden in Letland: 

Nr. 757/2004, ingediend door Hans-Jürgen Hahn (Duitse nationaliteit), over de 
bescherming van talen van etnische minderheden in de nieuwe EU-lidstaten

en de nrs. 928/2004, 1000/2004, 21/2005, 214/2005, 810/2005, 975/2005, 104/2007, 
105/2007, 121/2007 over hetzelfde onderwerp

Sprekers: Aristotelis Gavriliadis (namens de Commissie), Tatjana Ždanoka, Guntars 
Krasts, Glyn Ford (motie van orde), Christopher Beazley, Glyn Ford en de voorzitter.
Besluit: er is informatie verstrekt door de Permanente Vertegenwoordiging van
Letland en het Letse bureau voor mensenrechten. Het verzoekschrift wordt niet 
afgesloten in afwachting van een verdere beoordeling door de coördinatoren.

24. Verzoekschrift nr. 239/2007, ingediend door Y.K. (Griekse nationaliteit), over de 
uitleg die de Griekse autoriteiten geven aan Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Sprekers: David Friggieri (vertegenwoordiger van de Commissie) en de voorzitter. 
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. 

25. Verzoekschrift nr. 877/2007, ingediend door Anthony Harmattan, namens de 
“Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España”, over het niet 
omzetten van Richtlijn 2003/109/EG door Spanje 

Sprekers: Deborah Weinberg (namens de Commissie) en de voorzitter. 
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Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie (Spanje heeft volgens de inbreukprocedure een aanmaningsbrief 
gekregen).

26. Verzoekschrift nr. 88/2006 ingediend door Claus Dieter Most (Duitse nationaliteit), 
over problemen in verband met een vergoeding voor een vakopleiding

Sprekers: William Floyd (namens de Commissie) en de voorzitter.
Besluit: verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de Commissie.

27. Verzoekschriften onder punt B

 De behandeling van verzoekschriften 1010/2002, 204/1999, 149/2003, 433/2003, 
600/2003, 169/2004, 416/2004, 595/2004, 48/2005, 947/2005, 743/2006, 996/2006, 
376(2007, 462/2007, 514/2007, 567/2007, 628/2007907/2007, 931/2007, 1089/2007, 
1109/2007, 1142/2007, 1154/2007 en 1366/2007 wordt afgesloten met het antwoord 
van de Commissie. 

 Verzoekschrift 267/2007 is op verzoek van David Hammerstein verplaatst van punt B 
naar punt A en zal worden besproken tijdens een latere vergadering van de commissie. 

28. Datum en plaats volgende vergadering 

 maandag, 1 december 2008, 15.00-18.30 uur en dinsdag 2 december 2008, 9.00-10.45 
uur in Brussel.

De vergadering wordt om 18.25 uur gesloten.
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