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NOTULEN
Vergadering van 1 december 2008, 15.00 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 1 december 2008 om 15.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van Marcin Libicki (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 416.307)

De voorzitter deelt mee dat Alexandra Dobolyi en Michael Cashman een bericht van 
verhindering wegens andere parlementaire werkzaamheden hebben gestuurd.  Hij kondigt ook 
aan dat Ann Abrahams, de Britse parlementaire ombudsman, een verklaring zal afleggen en 
zal deelnemen aan de discussie over de follow-up van het verslag over Equitable Life (punt 
5).  Voor dat punt zullen de belangrijkste indieners, Paul Braithwaite and Leslie Seymour, 
aanwezig zijn, evenals Rüdiger Krege, die verzoekschrift 208/2006 over een soortgelijke 
kwestie heeft ingediend (punt 6).  Er zullen ook indieners aanwezig zijn voor de punten 4, 7, 
8, 9, 10 en 18. Carlos Carnero González, de rapporteur inzake het advies inzake Richtsnoeren 
voor een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de 
uitvoering van het burgerinitiatief, als bedoeld in artikel 11, lid 4, van het EU-Verdrag (punt 
18), is om parlementaire redenen verhinderd.  De rapporteur van AFCO, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, is daarentegen aanwezig en zal het woord voeren. Wat de B-punten betreft, zullen 
de punten 57, 58 en 62 op een latere vergadering als A-punten worden behandeld. 

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter stelt voor de behandeling van verzoekschrift 816/2005 van Michael Sachanides 
af te sluiten, omdat alle aan hem gerichte correspondentie door de post is geretourneerd en 
geen nieuw adres is doorgegeven. Hij stelt ook voor dat de behandeling van verzoekschrift 
0008/2007 van Campbell McPherson afgesloten blijft na nader onderzoek van het secretariaat 
op basis van aanvullende informatie van de indiener, die om heropening heeft gevraagd. Na 
overleg met de Commissie is onvoldoende reden gezien om dit verzoek in te willigen.

De voorzitter verzoekt om heropening van de behandeling van verzoekschrift 188/2006, 
ingediend door Anna Krazucka (Poolse nationaliteit), namens de "Izba Pracodawców 
Polskich" (Poolse werkgeversorganisatie), over vermeende schending door de Poolse en 
Duitse overheid van EU-bepalingen betreffende socialezekerheidsstelsels voor werknemers en 
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hun gezinnen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, waarvan de indiener Tomasz 
Major, voorzitter van de Poolse werkgeversorganisatie, zou zijn. (Tomasz Major heeft 
evenwel reeds onder eigen naam een soortgelijk verzoekschrift ingediend, dat is ingeschreven 
onder nummer 1198/2008). De leden stemmen hiermee in.

3. Rondvraag

Geen punten.

4.  Presentatie van verzoekschrift nr. 1616/2008 over de arbeidsvoorwaarden voor 
politiebeambten in Frankrijk

De indieners bieden hun verzoekschrift aan en hun vertegenwoordiger, Karine Bougard 
Cerfontaine, legt een korte verklaring af. Het verzoekschrift zal de normale procedure volgen.

Sprekers: de voorzitter en Sir Robert Atkins (over een punt van orde).

5.  Follow-up van de crisis bij de Equitable Life Assurance Society

Nr. 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'.
en
Nr. 29/2005, ingediend door Paul Braithwaite, 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 de indiener)
en 
Nr. 495/2005, ingediend door Liam Noonan (Ierse nationaliteit), over een valse 
voorstelling van zaken bij een obligatie van Equitable Life en oneerlijke 
compensatiebetalingen
en
Nr. 775/2005 ingediend door Manfred Bischof (Duitse nationaliteit), over vermeende 
tekortkomingen in het toezicht van de Britse Financial Services Authority (FSA) op 
Equitable Life Insurance Company

Sprekers: de voorzitter, Ann Abraham, parlementaire ombudsman en ombudsman voor 
volksgezondheid, VK, die ingaat op de hoofdpunten van het memorandum dat zij aan de 
commissie heeft aangeboden, Mairead McGuinness, Diana Wallis, Sir Robert Atkins, Kathy 
Sinnott, Paul Braithwaite (indiener), Leslie Saymour (indiener) en Alan Beverly 
(vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit:  De voorzitter brengt Voorzitter Hans-Gert Pöttering op de hoogte van  de discussie 
en verzoekt hem het standpunt van het Europees Parlement in een brief aan de Britse minister 
van Financiën uiteen te zetten en daarbij de schadevergoeding voor de slachtoffers aan de 
orde te stellen.  De voorzitter stuurt tevens een brief naar de bijzondere commissie 
overheidsbestuur van het Britse parlement.  Een kopie van deze brief wordt ter informatie 
toegezonden aan Gerardo Galeote, voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters.

6.  Nr. 508/2006, ingediend door Rüdiger Krege (Duitse nationaliteit), namens Poly-
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Markt GmbH, over vermeende schendingen van EG-wetgeving door de Britse 
verzekeringsmaatschappij Clerical Medical Investment Group Limited

Sprekers: de voorzitter, Rüdiger Krege (indiener), Christian Hindahl (indiener), Heinz Zündel 
(indiener), Alan Beverly (vertegenwoordiger van de Commissie) en Diana Wallis.
Besluit: Behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie.  De voorzitter stelt de Duitse autoriteiten schriftelijk in kennis 
van de bezorgdheid die in de commissie leeft.

7.  Verzoekschrift nr. 795/2007, ingediend door Latchezar Popov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de Heilige Synode van de Bulgaarse orthodoxe kerk, over 
vermeende inbreuken op het Europees Handvest van grondrechten op het gebied van 
godsdienstvrijheid, privé-eigendom, het recht op een eerlijk proces en sociale rechten
Sprekers: de voorzitter, bisschop George Gervasy (als vertegenwoordiger van de Heilige 
Synode van de Bulgaarse orthodoxe kerk), Aristotelis Gavriliadis (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Kathy Sinnott, Margrete Auken en Victor Bostinaru.
Besluit: Behandeling van het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie.  De voorzitter stelt de Bulgaarse autoriteiten schriftelijk in 
kennis van de bezorgdheid die in de commissie leeft, verzoekt de verantwoordelijke 
Commissaris om een diepgaand onderzoek van de Commissie terzake en laat weten dat de 
commissie ontevreden is over het antwoord van de Commissie.

8.  Nr. 1282/2007 ingediend door Rémi Sallé (Franse nationaliteit), namens de vereniging 
4CASP, over de invloed op het milieu van de aanleg van een brug over de Loire ten 
oosten van Orléans, in het kader van de ringweg rond Orléans ("le grand 
contournement")
en
9.  Nr. 37/2005, ingediend door Laurence de la Martinière  (Franse nationaliteit), 
namens de vereniging ADIPHCM, over de aanleg van een grote ringweg rond de stad 
Orléans

De punten 8 en 9 worden tezamen behandeld.

Sprekers: de voorzitter, Rémi Sallé (indiener), Thierry Soler (lid van de "Conseil général du 
Loiret"), Jean-Marie Salomon (indiener), Jean-Louis Sénotier (indiener), Christian Masson 
(indiener), David Grimeaud (vertegenwoordiger van de Commissie), Maria Anne Isler Béguin 
en Margrete Auken.
Besluit: Verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.  De voorzitter bevestigt de opvattingen van de commissie, zoals verwoord in de 
aanbevelingen in het verslag van het werkbezoek, en haar verzet tegen de bouw van een brug 
bij Mardie. De voorzitter zal een brief naar de Franse minister van Milieu schrijven.  
Opgemerkt zij dat ook "Schéma de cohérence territorial (SCoT)" bezwaar tegen het project 
heeft aangetekend.

10.  Nr. 637/2008 ingediend door Pawel Szczepanski (Poolse nationaliteit), gesteund door 
1 medeondertekenaar, over veilige wegwerpinjectienaalden

Sprekers: de voorzitter, Pawel Szczepanski (indiener), Piotr Zurawski (indiener), Manfred 
Kohler (vertegenwoordiger van de Commissie), Victor Bostinaru en David Hammerstein 
Mintz.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de Commissie.  
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De voorzitter zal het verzoekschrift ter informatie aan de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid doorsturen.

11.  Advies inzake Actieve dialoog met de burgers over Europa
Rapporteur: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
- Eerste gedachtewisseling

De volledige tekst zal met het oog op een uitgebreidere discussie beschikbaar zijn op de 
vergadering van 19-20 januari.

Sprekers: de voorzitter en Kathy Sinnott (rapporteur).

12.  Advies over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie
Rapporteur:  David HAMMERSTEIN  MINTZ (Verts/ALE)
- behandeling ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter, David Hammerstein Mintz (rapporteur) en Marc Maes 
(vertegenwoordiger van de Commissie).
De indieningstermijn voor amendementen wordt vastgesteld op 15 december 2008, 12.00 uur, 
en de stemming zal plaatsvinden op de vergadering van 19-20 januari 2009.

13.  Verslag over de effecten van de uitgebreide verstedelijking in Spanje op de 
individuele rechten van Europese burgers                                       
Rapporteur: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- Tweede gedachtewisseling

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken (rapporteur), José Manuel Servert 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Flor Castilla (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins en Juan Manuel Revuelta, 
directeur-generaal Bureau Regio Valencia.

De definitieve tekst zal met het oog op een uitgebreidere discussie beschikbaar zijn op de 
vergadering van 19-20 januari.

*
***

De vergadering wordt om 18.39 uur geschorst.
***
*

Dinsdag 2 december 2008

14.  Coördinatorenvergadering (9.00 - 10.00 uur)

De vergadering wordt om 10.02 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Marcin 
Libicki (voorzitter).
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15. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

De voorzitter deelt het volgende mede:
1.  Punten waarvoor de commissie om advies is gevraagd:

 Commissie: 25ste Jaarverslag over de controle op de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht (COM(2008)777 def. - 18.11.2008)

 Mededeling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving van 
de Europese Gemeenschap (COM(2008)773/4)

Deze adviezen zijn aan de ALDE-Fractie toegewezen.

2.  Verzoekschrift over mensenrechten en democratie in Wit-Rusland:
Een door tienduizenden mensen ondertekend verzoekschrift is aan Voorzitter Hans-Gert 
Pöttering overhandigd op een speciale bijeenkomst met de voorzitter van de Delegatie voor 
Wit-Rusland en de voorzitter van de Commissie verzoekschriften. Om hieraan een vervolg te 
geven is besloten om te proberen een gezamenlijke vergadering van de commissie met de EP-
Delegatie voor Wit-Rusland te beleggen, mogelijk tijdens een vergaderperiode in Straatsburg, 
wellicht in februari of maart, waarvoor de belangrijkste indieners, onder wie de winnaar van 
de Sacharov-prijs, zullen worden uitgenodigd.
3.  Tweede opdracht voor studie naar eigendom van onroerend goed in Roemenië, Bulgarije 
en de westelijke Balkan:
Gezien het grote aantal binnengekomen verzoekschriften en het feit dat de laatste poging om 
een externe studie te laten uitvoeren, op niets is uitgelopen, zijn de voorwaarden enigszins 
aangepast. De coördinatoren hebben met het herziene voorstel ingestemd, zodat de procedure 
eindelijk van start kan gaan.
4.  Verslag-Busuttil over "City Guide":
Deze kwestie, waarover een briefwisseling heeft plaatsgevonden, zal tijdens de week (week 
49) opnieuw door de Conferentie van voorzitters worden behandeld. De coördinatoren hebben 
besloten de zaak opnieuw onder de aandacht van Voorzitter Hans-Gert Pöttering te brengen.
5.  Follow-up van verzoekschriften over Open Source:
De coördinatoren zijn tot de conclusie gekomen dat een besluit over extern onderzoek naar de 
voor- en nadelen van open-sourcesoftware voor het Parlement en zijn werkzaamheden onder 
de uitsluitende bevoegdheid van het Bureau valt.  De voorzitter zal het standpunt van de 
commissie ter kennis van Voorzitter Hans-Gert Pöttering brengen.
6.  Verzoekschrift 358/2006 van Paul Roditilev:
De indiener, die ontevreden blijft over hetgeen de commissie in het werk heeft gesteld om op 
zijn klacht te reageren (op de vergadering in mei is besloten de behandeling van het 
verzoekschrift af te sluiten), heeft diverse malen contact opgenomen met het secretariaat.  De 
coördinatoren hebben het secretariaat toestemming gegeven de indiener te schrijven om het 
besluit te bevestigen.

Sprekers: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, die verwijst naar verzoekschrift 651/2008 van Jose Miguel 
Gonzalez Cruz (Spaanse nationaliteit), namens de 'Asociacion de Vecinos Huerta de la 
Salud', over de plannen om 229 bomen te kappen in het park van Prado de San Sebastian 
(Sevilla), verzoekt de aanbeveling te veranderen van niet ontvankelijk in ontvankelijk en de 
Commissie om informatie te verzoeken. De voorzitter zegt dat hij de indieners heeft ontmoet 
en er net zo over denkt.  De leden stemmen hiermee in.

16.  Advies inzake Richtsnoeren voor een voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van het burgerinitiatief                        
Rapporteur: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)



PE416.594v01-00 6/10 PV\757756NL.doc

NL

De rapporteur voor advies is wegens andere parlementaire verplichtingen afwezig, maar 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, rapporteur voor AFCO, neemt het woord en stelt in kort bestek de  
hoofdpunten van haar verslag voor.  De voorzitter deelt mee dat de definitieve tekst 
beschikbaar zal zijn op de vergadering van 19-20 januari 2009.

17.  Nr. 1029/2007 ingediend door Freddy Kerr (Ierse nationaliteit), over 
overstromingen en andere problemen die verband houden met de nabijheid van de N4 
(graafschap Longford) bij zijn boerderij

Sprekers: de voorzitter, Helmut Bloech (vertegenwoordiger van de Commissie), Kathy Sinnott 
en Manolis Mavrommatis.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de Commissie.  

18.  Verzoekschrift nr. 1277/2007, ingediend door Marcelino Abraira Piñeiro (Spaanse 
nationaliteit), namens Comunidad de Propietarios de la Colonia El Pisón, inzake 
bezwaar tegen de bouw van een rioolzuiveringsinstallatie in de onmiddellijke nabijheid 
van hun appartementencomplex in Gijón

Sprekers: de voorzitter en Helmut Bloech (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.  

19.  Nr. 1301/2007 ingediend door James McCarrick (Ierse nationaliteit), namens de 
Sligo Irish Farmers Association, over oneerlijke waterlasten

Sprekers: de voorzitter, James McCarrick (indiener), Helmut Bloech (vertegenwoordiger van 
de Commissie), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott en Marian Harkin.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de Commissie.  
De voorzitter zal de Ierse autoriteiten een brief sturen en de kwestie tijdens zijn komende 
bezoek aan Ierland onder de aandacht brengen van de Ierse minister van Milieubeheer.

20.  Nr. 823/2007, ingediend door Santiago López Segovia (Spaanse nationaliteit), over 
een door de EU ondersteund bouwproject voor een ontziltingsinstallatie in Torrevieja 
(Alicante)

Sprekers: de voorzitter en José María Ramos Florido (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.  

21.  Nr. 382/2007, ingediend door Joseph Fsadni (Maltese nationaliteit) over de 
berekening van zijn pensioenrechten in Malta

Sprekers: de voorzitter en William Floyd (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de Commissie.  

22.  Verzoekschriften onder punt B
De behandeling van de verzoekschriften 626/2000, 1116/2001, 640/2002, 255/2003, 
649/2003, 547/2004, 26/2005, 391/2005, 1012/2005, 176/2006, 622/2006, 812/2006, 
943/2006, 950/2006, 24/2007, 218/2007, 318/2007, 351/2007, 456/2007, 494/2007, 536/2007, 
581/2007, 590/2007, 605/2007, 629/2007, 637/2007, 654/2007, 765/2007, 817/2007, 
820/2007, 872/2007, 926/2007, 959/2007, 1008/2007, 1221/2007, 1285/2007, 1302/2007, 
1348/2007, 1349/2007, 1355/2007, 1359/2007, 1365/2007, 1398/2007, 1413/2007, 
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1415/2007, 1432/2007, 1433/2007, 1463/2007, 1467/2007, 1491/2007, 1505/2007, 14/2008, 
23/2008, 30/2008, 41/2008, 49/2008, 55/2008, 100/2008, 132/2008, 165/2008, 184/2008, 
193/2008, 196/2008, 199/2008, 217/2008, 221/2008, 223/2008, 226/2008, 266/2008, 
354/2008, 360/2008, 368/2008 en 417/2008 wordt afgesloten naar aanleiding van het 
antwoord van de Commissie. 

23. Datum en plaats volgende vergadering 

Brussel, 
Maandag 19 januari 2009, 15.00 uur en 
Dinsdag 20 januari 2009, 9.00 uur 

De vergadering wordt om 10.45 uur gesloten.
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