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1. Napirendtervezet elfogadása1 PE 423 884
FdR 782212

2. Az elnök közleményei

3. Egyéb kérdések

Egyebek

4. Az PPE-DE és a PSE által előterjesztett „magatartási kódex” 
munkadokumentum-tervezet vizsgálata 

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

Az Európai Bizottság jelenlétében

                                               
1 A bizottság 1997. szeptember 30-i határozatával összhangban, a PE 223.544 munkadokumentum alapján a 
napirendtervezet B részében szereplő témákat nem tárgyaljuk ezen ülésen. Ugyanakkor bármelyik tag kérheti az 
ülés vége előtt, hogy a B. részben szereplő valamely téma kerüljön át az A. részbe; ekkor az automatikusan 
bekerül az A. részbe, és megtárgyalásra kerül a következő ülésen.
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A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza alapján a bizottságban megtárgyalandó 
petíciók

Környezetvédelem

5. A Valerie Gardner, brit állampolgár által a „Residents against 
Rubbish” nevében benyújtott a Path Head kőfejtő (Blaydon, Tyne 
& Wear) hulladéklerakási célra történő felhasználásáról szóló 
727/2005. számú petíció ügyében tett 2009. január 28-i 
Gateshead-i és Newcastle-i (Egyesült Királyság) látogatás 

- a petíció megvitatása és lehetséges elfogadása

   PE 423 735
   FdR  DT /778722

Verseny

6. E. S. görög állampolgár által a „Gépjármű-kereskedők és -
importőrök Hellén Szövetsége” nevében benyújtott 686/2006 sz. 
petíció az EU versenyjogának Görögország általi állítólagos be 
nem tartásáról

   CM– PE 394.260
   FdR 687592

7. A Georgios Floras, görög állampolgár által a „Floras Kosmos” 
könyvesbolt nevében benyújtott, 130/2007. számú petíció a görög 
versenyjogi bizottságról és az idegen nyelvű könyvek görög 
piacáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 396.378/REV
   FdR 749964

8. Stavros Sarris görög állampolgár által benyújtott 96/2008. számú 
petíció a görög versenybizottságról és a Fiat típusú gépjárművek, 
valamint alkatrészeik görög piacáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 416.467
   FdR 756460

9. Georgios Dritsas, görög állampolgár által benyújtott 103/2008. 
számú petíció a görög versenybizottságról és a görög kávépiacról, 
valamint számos gyanús ügyben a versenybizottság által történő 
beavatkozás elmulasztásáról

   CM– PE 423.630
   FdR 777564

10. A Theodoros Tenezos görög állampolgár által az „IRON TENCO 
A.E.” vállalat nevében benyújtott 1003/2008. számú petíció a 
görög versenybizottságról és a görög acélpiacról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 423.691
   FdR 777664
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11. Matti Niemelä finn állampolgár által az „Oy Összehangolt 
Dinamikus Terápiaközpont” nevében előterjesztett 471/2006. 
számú petíció a verseny nemzeti pénzügyi érdekekből történő 
torzításáról

   CM– PE 388.755/REV
   FdR 749772

Környezetvédelem

12. A Seija Pahl, finn állampolgár által a helyi egyesületek 
támogatásával benyújtott, 267/2007 számú petíció egy Natura 
2000 vizes élőhelyen megvalósuló városfejlesztési projekt 
ellenzéséről

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

13. Olivier Pereon, francia állampolgár által a sós mocsarak 
munkavállalói szövetsége nevében benyújtott, 551/2008. számú 
petíció egy guerande-i tervezett NATURA 2000 terület közelében 
végzendő fejlesztési munkálatokra vonatkozó területrendezési 
engedély kiadását követően a 92/43/EGK irányelv állítólagos 
megsértéséről

    CM– PE 423.646
    FdR 777584

14. A Fekete-tenger bolgár partszakasza (Natura 2000)

Andrey Kovatchev, bolgár állampolgár által a Balkáni Természeti 
Társaság nevében benyújtott 745/2007. számú petíció 
Bulgáriában a Natura 2000 hálózat létrehozásának 
elmulasztásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Az Ivailo Ivanov, bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi 
társaság nevében benyújtott, további 6 aláírást tartalmazó, 
997/2007 sz. petíció Bulgáriában a madárvédelmi és az 
élőhelyvédelmi irányelv megsértése következtében a Natura 2000 
hálózat nem megfelelő megvalósításáról
valamint
A Marianna Perianova, bolgár állampolgár által benyújtott 
1299/07. számú petíció a Natura 2000 helyszínekkel kapcsolatos 
vizsgálatról és fellépésekről, a Bulgáriában zajló törvénytelen 
építkezésekről és a korrupció útján legalizált építkezésekről
valamint
A Plamena Naydenova, bolgár állampolgár által benyújtott 
1494/2007. számú petíció a természetvédelmi területeken (Natura 
2000) végrehajtott építési projektekről
valamint
Vera Pentkantchin, bolgár állampolgár által benyújtott 526/2008. 
számú petíció a Natura 2000 hálózatra érvényes közösségi jogi 
előírások végrehajtásának a bolgár kormányzat általi 
elmulasztásáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM– PE 404.456
    FdR 713963

    CM– PE 407.997
    FdR 729667

    CM– PE 413.998
    FdR 744878

    CM– PE 420.004
    FdR 766620
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valamint
Andrey Kovatchev, bolgár állampolgár által benyújtott 
1336/2008. számú, 1 aláírást tartalmazó petíció, a bulgáriai
Natura 2000 hálózat meg nem valósításáról, valamint az erre 
vonatkozó panasznak a Bizottság általi nem kielégítő kezeléséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
Irina Mateeva, bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi 
társaság nevében benyújtott 1518/2008. számú petíció a bolgár 
hatóságok részéről a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK tanácsi irányelvben rögzített, a különleges védelmi 
területekre vonatkozó rendelkezések be nem tartásáról 
valamint
Alexander Karakachanov, bolgár állampolgár által a bulgáriai 
zöld párt/bulgáriai zöldek nevében benyújtott, 1675/2008. számú 
petíció Bulgáriában az úgynevezett „landswapping” gyakorlatáról 
és a korrupcióról
valamint
Georgi Atanasov, bolgár állampolgár által benyújtott 1790/2008. 
számú petíció a Fekete-tenger bolgár partszakaszán fekvő Várna 
városának várostervezési helyzetéről 

   PETI20090430_sir
   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN

   PETI20090430_sir
   1790-08_EN

15. Rosemaire Hennecke Gramatzki, német állampolgár által 
benyújtott 192/2006. számú petíció a Vejer és Algeciras közötti 
A-48-as út építésének leállításáról

   CM– PE 386.619/REV
   FdR 756006

16. Miguel Angel Gea Rifá, spanyol állampolgár által benyújtott 
1394/2007. számú petíció a Caño de la Barreta területén, El 
Rompido (Cartaya, Andalúzia) közelében tervezett vízi 
sportlétesítmények káros hatásáról
TÖRÖLVE  !!

17. Miguel Angel Gea Rifá, spanyol állampolgár által a "Izquerda 
Unida Los Verdes - Andalucia" nevében benyújtott 185/2009. 
számú petíció az ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural 
Integral de la Costa Occidental de Huelva) által elkövetett 
állítólagos csalásról és az uniós finanszírozás hűtlen kezeléséről
TÖRÖLVE  !!

18. Rosa Maria Fernandez Jiménez, spanyol állampolgár által a 
Plataforma para la defensa del agua del valle de Lecrin en Sierra 
Nevada de Durcal (Granada) nevében benyújtott, 301/2008. 
számú, 4 aláírást tartalmazó petíció az Európai Közösségek 
vízügyi keretirányelvének az „Aguas Minerales de Sierra Nevada 
S.L.” vízpalackozó üzem építésével és működésével kapcsolatban 
történt állítólagos megsértéséről

    CM– PE 416.483
    FdR 756647
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(a petíció benyújtójának jelenlétében)

19. A Geoffrey Kealty, brit állampolgár által benyújtott 274/2006. 
számú petíció a 91/271/EGK irányelvnek a Corbera de Llobregat-
i (Katalónia, Spanyolország) helyi hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről 

   PE 384.382/REV. III
   FdR 729340
   + PETI20090430_

20. Pedro Domínguez Gento , spanyol állampolgár által benyújtott 
808/2006. számú  petíció a Júcar folyó szennyezéséről

   CM– PE 405.796
   FdR 720409

21. A Henryk Demps, lengyel állampolgár által benyújtott 
1448/2007. számú petíció a lengyel Tczew városban elhelyezkedő 
történelmi hídról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

    CM– PE 414.073
    FdR 745808

Hátrányos megkülönböztetés

22. Lord Richard Inglewood DL, brit állampolgár által benyújtott 
1737/2008. számú petíció a Lordok Háza európai parlamenti 
képviselővé választott tagjainak jogállásáról szóló, a Lordok Háza 
diszkvalifikálására vonatkozó 2008. évi európai parlamenti 
szabályzat megkülönböztető jellegéről

    PETI20090430_sir
    1737-08_EN

23. Heidrun Denis, belga állampolgár által benyújtott 567/2008. 
számú petíció egy orvosi lelet francia nyelven történő kiadásának 
elutasításáról 

   CM– PE 420.006
   FdR 766622

Szabad mozgás

24. Stylianos Zambetakis, görög állampolgár által a 
személyszállítóhajó-tulajdonosok görög egyesülete nevében 
benyújtott, 995/2002. számú petíció a tengeri kabotázsról szóló 
3577/92/EGK tanácsi rendelet Görögországban történő 
végrehajtásáról

   PE 339.437/REV. IV
   FdR 749744

Képesítések elismerése
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25. Vasilios Christoforidis, görög állampolgár által a PEIPP 
(Sürgősségi Orvosok Pánhellén Egyesülete) nevében benyújtott 
166/2005. számú petíció az orvosok szabad mozgásának 
elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és 
képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös 
elismeréséről szóló 93/16/EGK irányelv rendelkezései 
végrehajtásának görög hatóságok általi elmulasztásáról

   PE 374.282/REV. III
   FdR 759725

26. Marc Stahl német állampolgár által benyújtott 930/2005. számú 
petíció a Hollandiában szerzett fizikoterápia képesítésének 
Németországban történő elismeréséről

   PE 376.533/REV. V
   FdR 756004

***

18.15-től 18.30-ig       (zárt ülés)

27. A koordinátorok ülése

***

B. Az Európai Bizottság írásbeli válasza figyelembevételével lezárásra javasolt petíciós 
ügyek

28. A 352/2002., 754/2004., 837/2004., 992/2004., 892/2004., 
363/2005., 442/2005., 509/2005., 571/2005., 649/2005., 
933/2005., 135/2006., 972/2006., 76/2007., 945/2007., 946/2007., 
1501/2007., 38/2008. és 944/2008. számú petíció a német 
kéményseprőkről

    PE 421,465/REV. III
    FdR 777271

29. Lukács András, magyar állampolgár által a Levegő Munkacsoport 
nevében benyújtott 621/2004. számú petíció a magyar útfelújítási 
program ISPA-finanszírozásáról

   PE 362,541/REV. II
   FdR 777278

30. Ingrid Mantzouridis, német és görög állampolgár által benyújtott, 
890/2004 számú petíció a nyugdíj-folyósításra vonatkozó 
problémáiról

   PE 370,040/REV. II
   FdR 777279

31. A Michael Keating, ír állampolgár által a „Crumlin az azbeszt 
ellen” csoport nevében benyújtott 137/2005. számú petíció a 
Crumlin városa közelében létesítendő azbeszttároló telepről

   PE 367,753/REV. IV
   FdR 777281

32. Heinz Mende, német állampolgár által benyújtott 91/2006. számú 
petíció az európai fogyasztóvédelmi szabályoknak a német 
bíróságok által a tulajdonjogvitákkal kapcsolatban történt 
állítólagos be nem tartásáról

   CM– PE 380.618/REV
   FdR 777367
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valamint
Heinz Mende, német állampolgár által benyújtott 92/2006. számú 
petíció az európai fogyasztóvédelmi szabályoknak a német 
bíróságok által a tulajdonjogvitákkal kapcsolatban történt 
állítólagos be nem tartásáról

33. A Christiane Becker, német állampolgár által benyújtott 633/2006 
számú petíció a francia CAPLP tanári oklevél megszerzését 
követően Németországban végzendő, azonos értékű munkáért járó 
megfelelő fizetés iránti követeléséről

   CM– PE 396.597/REV
   FdR 777369

34. José Domingos Sousa portugál állampolgár által benyújtott 
770/2006 számú petíció a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségben mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 
rendeletnek és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására 
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK 
rendeletnek a köztisztviselőkre vonatkozó különleges 
rendszerekre való kiterjesztése céljából történő módosításáról 
szóló, 1998. június 29-i 1606/98/EK tanácsi rendelet betartásának 
portugál hatóságok által történő elmulasztásáról

   PE 392,214/REV. II
   FdR 777370

35. Francisco Murcia Puchades spanyol állampolgár által benyújtott 
857/2006 számú petíció az erőfölénnyel történő visszaélésről és a 
spanyol villamosenergia-elosztó ágazatban a szabad versenyre 
vonatkozó szabályoknak az ingatlanfejlesztők és a fogyasztók 
rovására történő megsértéséről

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

36. Alida Massa Savarino, olasz állampolgár által benyújtott 
863/2006. számú petíció a Svájc és Németország közötti határon 
történt, állampolgárság alapján történő állítólagos 
megkülönböztetést magában foglaló esetről

   PE 396.601/REV. II
   FdR 777450

37. Karina Adamik, lengyel állampolgár által benyújtott 891/2006. 
számú petíció a munkavállalók elektromágneses térnek való 
kitettségéről

    PE 392.323/REV.
    FdR 777452

38. Alexandru Ciobotar, román állampolgár által benyújtott 
1001/2006. számú, több mint 23 aláírást tartalmazó petíció a 
használt gépjárművekre kivetett, romániai regisztrációs adó és az 
áruk szabad mozgására vonatkozó közösségi elv 
összeegyeztethetetlenségéről

    PE 392,231/REV.
    FdR 777459

39. Az Ioan Păun Cojocariu, román állampolgár által benyújtott 
331/2007. számú petíció egy Németországban vásárolt jármű 
Romániában történő regisztrációjával kapcsolatos problémákról

    PE 398,550/REV.
    FdR 777460
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40. A Mihai Cristel Bocseru, román állampolgár által benyújtott 
723/2007 számú petíció a Romániába behozott használt autókra 
kivetett adókról

   PE 414,096/REV.
   FdR 777461

41. Az Elena Caraba, román állampolgár által benyújtott 1237/2007. 
számú petíció a Romániába behozott használt gépkocsikra kivetett 
adókról

   PE 414,096/REV.
   FdR 777462

42. Horaţiu Margoi, román állampolgár által a román autóklub 
nevében benyújtott, 265/2008. számú, 120 000 aláírást tartalmazó 
petíció a más uniós tagállamokban vásárolt gépjárművek első 
romániai regisztrációjakor fizetendő adóról 

   PE 414,141/REV.
   FdR 777463

43. A Dalia Zagnoj, litván állampolgár által benyújtott 262/2007. 
számú petíció egy, a Phare 2002 program keretében támogatott 
Natura 2000 infrastruktúraprojekt ellenzéséről

    PE 407,951/REV.
   FdR 777472

44. George E. Karlos görög állampolgár által benyújtott 442/2007 
számú petíció a görögországi haltenyésztésről és a tenger 
szennyezéséről

   PE 405,809/REV.
   FdR 777473

45. A William McLorn, brit állampolgár által benyújtott 481/2007. 
számú petíció a brit bevándorlási hatóságok részéről egy 
tartózkodási engedély kiadása során tanúsított súlyos 
gondatlanságról és késedelemről

   CM– PE 421,486
   FdR 777509

46. A Wojciech Szymalski, lengyel állampolgár által a „Zielone 
Mazowsze” és „Centrum Zrownowazonego Transportu” 
környezetvédelmi egyesületek nevében benyújtott, 761/2007. 
számú petíció a lengyel vasutak modernizálásáról 

   CM– PE 416.410
   FdR 756144

47. A Latchezar Popov, bolgár állampolgár által a Bolgár Ortodox 
Egyház Szent Zsinata nevében benyújtott, 795/2007. számú 
petíció az emberi jogokról szóló európai egyezménynek a 
vallásszabadsághoz, a tulajdonhoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jog, valamint a szociális jogok tekintetében történő 
állítólagos megsértéséről

   CM– PE 405.844
   FdR 720704

+ levelek

48. A Constantinos Koutsogiannis, görög állampolgár által benyújtott 
816/2007. számú petíció a közösségi agrártámogatások kifizetési 
eljárásairól

   CM– PE 407,967/REV
   FdR 777481

49. A Karsten Beutner, német állampolgár és három társaláíró által 
benyújtott, 822/2007. számú petíció Valencia régióban a magán 
lakókocsiknak a kempingekből történő kötelező eltávolításáról 

   CM– PE 421,487
   FdR 777510

50. A Charlie Weston, ír állampolgár által a Fairshare 
kampánycsoport nevében benyújtott, 842/2007 számú petíció a 
donabate-i/portrane-i félszigeten (Dublin megye) tervezett 

   PE 407,969/REV.
   FdR 777482
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regionális szennyvíztisztító telep építése kapcsán a stratégiai 
környezeti vizsgálat elvégzése körüli állítólagos 
szabálytalanságokról  

51. A Paul Stierum, holland állampolgár által benyújtott 858/2007 
számú petíció a gépjárművek Németországból Hollandiába 
történő behozatalával kapcsolatos problémákról 

   PE 411,968/REV.
   FdR 777484

52. A Marina Apers, belga állampolgár által benyújtott, 19 aláírást 
tartalmazó, 901/2007 számú petíció az antwerpeni kikötőbővítési 
munkálatok következtében a kelet-flandriai Doelben kialakult 
helyzetről

   CM– PE 411.969
   FdR 738825

53. Josiane Grunenberger, francia állampolgár által benyújtott, 
1014/2007. számú petíció közalkalmazott lelki zaklatásáról 

   CM– PE 407,999/REV
   FdR 777486

54. A Saul Barry, ír állampolgár által benyújtott 1032/2007. számú 
petíció az EU környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabályának a 
Dun Laoghaire Rathdown megyei fejlesztési terv jóváhagyása 
kapcsán történt állítólagos megsértéséről

  CM– PE 416,425/REV
   FdR 777487

55. A Gabriella Sierck, német állampolgár által benyújtott 1041/2007. 
számú petíció miszerint egy repülésbiztonsági rendelet melléklete 
nem hozzáférhető a nyilvánosság számára  

   CM– PE 421,490
   FdR 781734

56. A Frank Doyle, ír állampolgár által benyújtott 1181/2007. számú, 
12 aláírást tartalmazó petíció a legnagyobb megengedett sebesség 
jelzéséről

   CM– PE 421,492
   FdR 777516

57. A Henrik Ladefoged, dán állampolgár által benyújtott 1225/2007. 
számú petíció Dániában kiállított vezetői engedélye 
elismerésének brit hatóságok általi elutasításáról

   CM– PE 421,493
   FdR 777517

58. David Cavill brit állampolgár által benyújtott 1313/2007. számú 
petíció a Brit Kutyatenyésztők Egyesülete (British Kennel Club) 
által állítólagosan alkalmazott, életkor alapján történő 
megkülönböztetésről

   CM– PE 421,495
   FdR 777561

59. Jennifer Harvey, brit állampolgár által benyújtott 8/2008. számú 
petíció spanyolországi ingatlanával kapcsolatos problémáiról

   CM– PE 423,629
   FdR 777563

60. Stefania Corrias olasz állampolgár által benyújtott 188/2008. 
számú petíció a harmadik világ adósságterhének elengedéséről

   CM– PE 423,632
   FdR 777568
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61. Marco Rastetter, német állampolgár által benyújtott 273/2008. 
számú petíció az egységes légiközlekedés-védelmi 
követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések 
meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet hibáiról

   CM– PE 416.481
   FdR 756641

62. Janusz Lewandowski, lengyel állampolgár és 4 társaláíró által 
benyújtott, 318/2008. számú petíció az Århusi Egyezmény 
alkalmazásának a Balti-tenger lengyelországi partjainál található 
Piasnickie Laki terület különleges természetvédelmi területté való 
nyilvánításával kapcsolatban történő elmulasztásáról

   CM– PE 416.490
   FdR 756734

63. A Gheorghe Piperea, román állampolgár által az SCA Piperea si 
Asociatii nevében benyújtott, 351/2008. számú petíció az EK-
jogszabályoknak a romániai Tractorul Brasov vállalat 
felszámolásával kapcsolatos, állítólagos megsértéséről

   CM– PE 423,635
   FdR 777571

64. Rolf Jürgens, (német/osztrák?) állampolgár által benyújtott 
419/2008. számú petíció a Duna folyón végrehajtandó jelentős 
változtatásokról

   CM– PE 423,638
   FdR 777574

65. Dorothea Daniel, német állampolgár által benyújtott, 432/2008. 
számú petíció a német segédorvosok helyzetéről 
Franciaországban 
valamint
T. P., német állampolgár által benyújtott, 1416/2008. számú 
petíció a szabad mozgás jogának a francia oktatási intézmények 
általi megsértéséről

   CM– PE 423,639
   FdR 777576

66. Eduard Payer, osztrák állampolgár által benyújtott 468/2008. 
számú petíció az opcionális gépjármű-kiegészítőkre vonatkozó 
követelmények osztrák jóváhagyásáról

   CM– PE 423,641
   FdR 777578

67. Stewart Dalton, brit állampolgár által benyújtott 550/2008. számú 
petíció a sheffieldi városi repülőtér bezárására irányuló tervek 
elleni tiltakozásról

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

68. Werner Kalnins, német állampolgár által a vérzékenység és 
vérzési zavarok német szövetsége nevében benyújtott, 554/2008. 
számú petíció a hepatitisz C vírus által okozott, 
vérkészítményekből származó fertőzésekről

   CM– PE 423,647
   FdR 777585

69. Andrew Grossman, svájci állampolgár által benyújtott 563/08. 
számú petíció az EU-ban és Svájcban a kereskedelmi és egyéb 
célú utazással kapcsolatban a Szerződés szerint fennálló jogai 
szabad gyakorlásának megakadályozásáról

   CM– PE 423,648
   FdR 777586

70. Paul Vergeiner, osztrák állampolgár által benyújtott 611/2008. 
számú petíció a más tagállamban szakorvosi képzést végezni 
kívánó osztrák orvosok előtt álló problémákról 

   CM– PE 416.513
   FdR 756784
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71. Martin Romein, holland állampolgár által benyújtott 638/2008. 
számú petíció a nemzetközi kompetencia-bizonyítvány hollandiai 
megszerzéséről

   CM– PE 423,650
   FdR 777589

72. Luigi Giovanni Solinas, olasz állampolgár által benyújtott, 
39/2008. számú petíció egy bírósági határozat alkalmazásának 
hiányáról

   CM– PE 423,651
   FdR 777590

73. Alessandro Esposito, olasz állampolgár által benyújtott 644/2008. 
számú petíció az európai telekommunikációs cégek 
ügyfélkapcsolati politikájáról

   CM– PE 423,652
   FdR 777591

74. F. K., német állampolgár által benyújtott 647/2008. számú petíció 
a Deutsche Postról

   CM– PE 423,654
   FdR 777593

75. Manfred Habermann, német állampolgár által benyújtott 
658/2008. számú petíció Bréma mellett egy vasútvonal 
Lilienthalon keresztüli meghosszabbításáról 

   CM– PE 423,655
   FdR 777598

76. Dietmar Zimmermann, német állampolgár által benyújtott 
669/2008. számú petíció a holland rendőrségi tisztviselők vele 
szemben tanúsított bánásmódjáról
valamint
D. W., német állampolgár által benyújtott 974/2008. számú 
petíció a hollandiai sebességkorlátozás átlépése miatt kiszabott 
büntetésről

   CM– PE 423,656
   FdR 777600

77. Luca Mori, olasz állampolgár által benyújtott 694/2008. számú 
petíció az olasz munkaerőpiacon az életkoron alapuló 
megkülönböztetésről
valamint
I. M., olasz állampolgár által benyújtott 1072/2008. számú petíció 
az Olaszországban megfigyelhető, életkor miatti hátrányos 
megkülönböztetésről

   CM– PE 423,659
   FdR 778561

78. Bernd Speth, német állampolgár által benyújtott 700/2008. számú 
petíció az üzleti szakképesítések elismerésével kapcsolatos 
megkülönböztetésről

   CM– PE 423,722
   FdR 778290

79. Janis Vaisla, lett állampolgár által benyújtott 737/2008. számú 
petíció repülőjegy vásárlása kapcsán az állampolgárságon alapuló 
eltérő bánásmódról 

   CM– PE 423,660
   FdR 777605

80. J. S., finn állampolgár által benyújtott 753/2008. számú  petíció az 
állami tulajdonban lévő finn Finavia légitársaság tevékenységei 
kapcsán az EU versenyjogi rendelkezéseinek állítólagos 
megsértéséről 

   CM– PE 423,662
   FdR 777621
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81. James Harris, brit állampolgár által benyújtott 783/2008. számú 
petíció a South Monmouthshire-re (Dél-Wales) vonatkozó 
helytelen árvízvédelmi intézkedésekről

   CM– PE 423,664
   FdR 777623

82. John Brian, brit állampolgár által benyújtott 813/2008. számú 
petíció a géntechnológiával módosított élelmiszerekkel 
kapcsolatos kérelmek elbírálásával összefüggésben az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tevékenységére irányadó 
általános szabályok megsértéséről

   CM– PE 423,665
   FdR 777624

83. Georgios Apostolidis, görög állampolgár által benyújtott 
820/2008. számú, 4 aláírást tartalmazó petíció Görögországban a 
pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv be nem tartásáról 

   CM– PE 423,666
   FdR 777625

84. Fritz Wissler német állampolgár által benyújtott 873/2008 számú 
petíció termékek Németországba szállításának egy francia 
vállalkozás általi elutasításáról

   CM– PE 423,668
   FdR 777627

85. Sebastián Losada Figueiras, spanyol állampolgár által a 
„Greenpeace Spain” nevében benyújtott 894/2008. számú petíció 
a legkisebb fogható méretűnél kisebb kékúszójú tonhal 
halászatának spanyol hatóságok általi engedélyezéséről

   CM– PE 423,670
   FdR 777630

86. Graham Taylor, brit állampolgár által a „Pryor and Rickett 
Silviculture” nevében benyújtott 933/2008. számú petíció a 
92/43/EGK módosított élőhelyvédelmi irányelvet végrehajtó 
egyesült királyságbeli jogszabályban végrehajtott változtatásokból 
fakadó problémákról

   CM– PE 423,672
   FdR 777632

87. Maria Sulkowska-Kneier, lengyel állampolgár által benyújtott 
956/2008. számú petíció a méhek tömeges pusztulásáról

   CM– PE 423,683
   FdR 777649

88. Killian McLoughlin, ír állampolgár által a „Kampány a daganatos 
megbetegedésekkel kapcsolatos szolgáltatásokért Sligóban” 
nevében benyújtott, 975/2008. petíció a daganatos 
megbetegedésekkel kapcsolatos meglevő sligói ellátási 
szolgáltatások fenntartásáról

   CM– PE 423,686
   FdR 777654

89. Christos Vlachopoulos, görög állampolgár által benyújtott 
977/2008. számú, további 6 aláírást tartalmazó petíció az Athént 
Patrasszal összekötő új vasútvonalról

   CM– PE 423,689
   FdR 777662

90. Rita Pocsai holland állampolgár által benyújtott 1028/2008. 
számú petíció a koromszűrőkről és az autók üzemanyag-
fogyasztásáról 

   CM– PE 423,692
   FdR 777665
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91. Az N.G., bolgár állampolgár által benyújtott 1033/2008. számú 
petíció az egyesült királyságbeli munkaerőpiacon a romániai és 
bulgáriai diákokkal szemben a nem uniós diákokhoz képest 
tanúsított tisztességtelen bánásmódról

   CM– PE 423,693
   FdR 777666

92. A Ralf Arera, német állampolgár által benyújtott 1073/2008. 
számú petíció egy nemzetközi fogyatékossági igazolványról

   CM– PE 423,695
   FdR 777668

93. Michael O'Sullivan, ír állampolgár által benyújtott 1131/2008. 
számú petíció a közös halászati politika ír halászokra gyakorolt 
hatásáról

   CM– PE 423,698
   FdR 777672

94. A. Cleveringa, holland állampolgár által benyújtott 1150/2008. 
számú petíció a sofőrök látására vonatkozó európai normák 
kiigazításáról

   CM– PE 423,699
   FdR 777673

95. Christine Joyce Williams, brit állampolgár által benyújtott 
1172/2008. számú petíció gyermeke tanulmányi támogatásáról 

   CM– PE 423.700
   FdR 777674

96. M. E. olasz állampolgár által a „La rosa dei venti di Chiaiano” 
nevében benyújtott, 1182/2008. számú petíció a Chiaiano 
(Nápoly) mellett létesülő hulladéklerakó elleni tiltakozásról

   CM– PE 423,701
   FdR 777675

97. Patyi István Richárd, magyar állampolgár által benyújtott 
1282/2008. számú petíció egy nagyszabású magyarországi 
pénzügyi csalásról

   CM– PE 423,702
   FdR 777676

98. Patricia Moyersoen, francia állampolgár által a „Fédération 
Française de Vol à Voile” nevében benyújtott 1522/2008. számú 
petíció a 216/2008/EK rendelet II. mellékletében a vitorlázó 
repülőkről és könnyűmotoros repülőkről szóló rendelkezések 
felülvizsgálata iránti kérelméről 
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99. A következő ülés időpontja és helye
 2009. szeptember 1., 15.00–18.30 valamint
 2009. szeptember 2., 9.00–12.30 


