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Sammanträde

Torsdagen den 30 april 2009 kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: ASP A3G-3

kl. 15.00

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista1 PE423.884
FdR 782212

2. Meddelanden från ordföranden

3. Övriga frågor

Övrigt

4. Behandling av förslaget till arbetsdokument om uppförandekod, 
framlagt av PPE-DE-gruppen och PSE-gruppen 

FdR LT / 775794
DV / 635310

                                               
1 Enligt utskottets beslut av den 30 september 1997, som baserar sig på arbetsdokument PE223.544, ska 
punkterna i avsnitt B i dagordningen under inga omständigheter diskuteras vid detta sammanträde. Fram till 
sammanträdets slut kan dock varje ledamot begära att en punkt i avsnitt B ska flyttas till avsnitt A. Denna punkt 
kommer då automatiskt att diskuteras under avsnitt A vid nästa sammanträde.
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I närvaro av Europeiska kommissionen

A. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar bör 
diskuteras i utskottet

Miljö

5. Besök i Gateshead och Newcastle med anledning av framställning 
727/2005, ingiven av Valerie Gardner (brittisk medborgare), för 
”Residents against Rubbish”, om ett avfallsprojekt vid Path Head 
Quarry, Blaydon, Tyne and Wear 

- behandling och eventuellt godkännande

PE423.735
FdR DT /778.722

Konkurrens

6. Framställning 0686/2006, ingiven av E.S (grekisk medborgare) 
för det grekiska förbundet för bilförsäljare och bilimportörer om 
påstådd icke respekt från Greklands sida för 
EU:s konkurrenslagstiftning 

CM– PE394.260
FdR 687592

7. Framställning 0130/2007, ingiven av Georgios Floras 
(grekisk medborgare) (för bokhandeln Floras Kosmos), om den 
grekiska konkurrenskommittén och den grekiska marknaden för 
böcker på utländska språk (i närvaro av framställaren)

CM– PE396.378/REV
FdR 749964

8. Framställning 0096/2008, ingiven av Stavros Sarris 
(grekisk medborgare), om den grekiska konkurrenskommissionen 
och den grekiska marknaden för Fiats bilar och reservdelarna till 
sådana bilar (i närvaro av framställaren )

CM– PE416.467
FdR 756460

9. Framställning 0103/2008, ingiven av Georgios Dritsas 
(grekisk medborgare) om den grekiska konkurrenskommissionen 
och den grekiska marknaden för kaffe samt Europeiska 
kommissionens underlåtenhet att ingripa i flera tveksamma 
ärenden

CM– PE423.630
FdR 777564

10. Framställning 1003/2008, ingiven av Theodoros Tenezos 
(grekisk medborgare), för företaget IRON TENCO A.E., om den 
grekiska konkurrensmyndigheten och den grekiska stålmarknaden

CM– PE423.691
FdR 777664

11. Framställning 0471/2006, ingiven av Matti Niemelä 
(finsk medborgare) (för Coordination Dynamic Therapy Center 
Oy), om snedvridning av konkurrensen grundad på nationella 
ekonomiska intressen

CM– PE388.755/REV
FdR 749772
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Miljö

12. Framställning 0267/2007, ingiven av Seija Pahl 
(finsk medborgare), med stöd av lokala organisationer, mot ett 
stadsutvecklingsprojekt i ett Natura 2000-våtmarksområde

CM– PE398.527/REV
FdR 742581

13. Framställning 0551/2008, ingiven av Olivier Pereon 
(fransk medborgare) för Syndicat des Paludiers, om en påstådd 
överträdelse av direktiv 92/43/EEG sedan bygglov beviljats i 
närheten av ett skyddat Natura 2000-område i Guérande

CM– PE423.646
FdR 777584

14.  Svartahavskusten i Bulgarien (Natura 2000)

Framställning 0745/2007, ingiven av Andrey Kovatchev 
(bulgarisk medborgare), för ”Balkani Wildlife Society”, om 
underlåtenheten att genomföra nätverket Natura 2000 i 
Bulgarien(i (i närvaro av framställaren)
och
framställning 997/2007, ingiven av Ivailo Ivanov 
(bulgarisk medborgare) för det bulgariska förbundet för 
fågelskydd, tillsammans med sex andra undertecknare, om 
otillräcklig införlivning av Natura 2000 i Bulgarien som ett 
resultat av kränkning av direktiven om vilda fåglar och 
livsmiljöer
och
framställning 1299/07, ingiven av Marianna Perianova 
(bulgarisk medborgare), om utredning och åtgärder när det gäller 
Natura 2000-omr å d e n  och upphörande av illegal 
byggnadsverksamhet i Bulgarien och byggnadsverksamhet som 
godkänts på grund av korruption
och
framställning 1494/2007, ingiven av Plamena Naydenova 
(bulgarisk medborgare), om byggprojekt i skyddade naturreservat 
(Natura 2000)
och
framställning 0526/2008, ingiven av Vera Pentkantchin 
(bulgarisk medborgare), om den bulgariska regeringens 
underlåtenhet att tillämpa de gemenskapsbestämmelser som 
nätverket Natura 2000 omfattas av (i närvaro av framställaren)
och
framställning 1336/2008, ingiven av Andrey Kovatchev 
(bulgarisk medborgare) samt ytterligare en undertecknare om hur 
genomförandet av Natura 2000-nätverket misslyckats i Bulgarien 
och om hur kommissionen behandlat en liknande framställning på 
otillfredsställande sätt (i närvaro av framställaren)
och
framställning 1518/2008, ingiven av Irina Mateeva 
(bulgarisk medborgare) om de bulgariska myndigheternas 

CM– PE404.456
FdR 713963

CM– PE407.997
FdR 729667

CM– PE413.998
FdR 744878

CM– PE420.004
FdR 766620

PETI20090430_sir
1336-08_EN

PETI20090430_sir
1518-08_EN



PE423.884v01-00 4/13 OJ\782212SV.doc

SV

uteblivna genomför a n d e  av bestämmelser om särskilda 
skyddsområden, fastställda i rådets direktiv nr 79/409/EEG om 
bevarande av vilda fåglar
och
framställning 1675/2008, ingiven av Alexander Karakachanov 
(bulgarisk medborgare) för det gröna partiet ”Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens” om markbyte och korruption i Bulgarien
och
framställning 1790/2008, ingiven av Georgi Atanasov 
(bulgarisk medborgare) om stadsplaneringssituationen i staden 
Varna vid den bulgariska Svartahavskusten

PETI20090430_sir
1675-08_EN

PETI20090430_sir
1790-08_EN

15. Framställning 0192/2006, ingiven av 
Rosemaire Hennecke Gramatzki (tysk medborgare), om att stoppa 
byggnadsprojektet av väg A-48 från Vejer till Algeciras

CM– PE386.619/REV
FdR 756006

16. Framställning 1394/2007, ingiven av Miguel Angel Gea Rifá 
(spansk medborgare), om den skadliga påverkan från de 
vattensportanläggningar som ska byggas i Caño de la Barreta, i 
närheten av El Rompido (Cartaya, Andalusien)
UTGÅR

17. Framställning 185/2009, ingiven av Miguel Angel Gea Rifá 
(spansk medborgare), om påstått bedrägeri och dålig förvaltning 
av EU-medel från ADRICOH:s (Asociación para el Desarollo 
Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva) sida
UTGÅR

18. Framställning 0301/2008, ingiven av Rosa Maria Fernandez 
Jiménez (spansk medborgare) för ”Plataforma para la defensa del 
agua del valle de Lecrin en Sierra Nevada de Durcal” (Granada), 
och undertecknad av ytterligare fyra personer, om påstådda 
överträdelser av EG:s ramdirektiv om vatten i samband med 
uppförandet och driften av anläggningen för tappning av vatten på 
flaska ”Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.”
(i närvaro av framställaren)

CM– PE416.483
FdR 756647

19. Framställning 0274/2006, ingiven av Geoffrey Kealty 
(brittisk medborgare), om eventuella överträdelser av 
direktiv 91/271/EEG av lokala myndigheter i 
Corbera de Llobregat (Katalonien, Spanien)

PE384.382/REV. III
FdR 729340
+ PETI20090430_

20. Framställning 0808/2006, ingiven av Pedro Domínguez Gento 
(spansk medborgare), om förorening av floden Júcar

CM– PE405.796
FdR 720409
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21. Framställning 1448/2007, ingiven av Henryk Demps 
(polsk medborgare), om en historisk bro i den polska staden 
Tczew (i närvaro av framställaren)

CM– PE414.073
FdR 745808

Diskriminering

22. Framställning 1737/2008, ingiven av lord Richard Inglewood DL 
(brittisk medborgare), om den diskriminerande karaktären hos 
Europaparlamentets förordning om diskvalificering av det 
brittiska överhuset från 2008 om ställningen för medlemmar av 
överhuset som valts till ledamöter av Europaparlamentet

PETI20090430_sir
1737-08_EN

23. Framställning 0567/2008, ingiven av Heidrun Denis 
(belgisk medborgare), om vägran att utfärda ett läkarutlåtande på 
franska

CM– PE420.006
FdR 766622

Fri rörlighet

24. Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis 
(grekisk medborgare) för föreningen för passagerarfartygsredare i 
Grekland, om genomförandet i Grekland av rådets förordning 
(EEG) nr 3577/92 om cabotage

PE339.437/REV. IV
FdR 749744

Erkännande av examensbevis

25. Framställning 0166/2005, ingiven av Vasilios Christoforidis 
(grekisk medborgare), för PEIPP (”panhellenska förbundet för 
räddningsläkare”), om de grekiska myndigheternas underlåtenhet 
att genomföra bestämmelserna i direktiv 93/16/EEG om 
underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande 
av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis

PE374.282/REV. III
FdR 759725

26. Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl 
(tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina i 
fysioterapi erhållna i Nederländerna

PE376.533/REV. V
FdR 756004

***

kl. 18.15–18.30 (inom stängda dörrar)

27. Samordnarnas sammanträde

***
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B. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar bör anses 
färdigbehandlade

28. Framställningarna 0352/2002, 0754/2004, 0837/2004, 0992/2004, 
0892/2004, 0363/2005, 0442/2005, 0509/2005, 0571/2005, 
0649/2005, 0933/2005, 0135/2006, 0972/2006, 0076/2007, 
0945/2007, 0946/2007, 1501/2007, 0038/2008 och 0944/2008 om 
det tyska sotningsmonopolet

PE421.465/REV. III
FdR 777271

29. Framställning 0621/2004, ingiven av Aandras Lukács 
(ungersk medborgare) för Clean Air Group, om Ispa-finansiering 
av det ungerska programmet för upprustning av vägar

PE362.541/REV. II
FdR 777278

30. Framställning 0890/2004, ingiven av Ingrid Mantzouridis 
(tysk och grekisk medborgare), om sina problem i samband med 
pensionsutbetalning

PE370.040/REV. II
FdR 777279

31. Framställning 0137/2005, ingiven av Michael Keating 
(brittisk medborgare), för ”Crumlin Against Asbestos” om 
uppförandet av en lagringsanläggning för asbest nära staden 
Crumlin

PE367.753/REV. IV
FdR 777281

32. Framställning 0091/2006, ingiven av Heinz Mende 
(tysk medborgare), om tyska domstolars påstådda åsidosättande 
av EU:s konsumentskyddsbestämmelser i samband med 
egendomstvister
och
Framställning 0092/2006, ingiven av Karl-Heinz Betzer, 
(tysk medborgare), om tyska domstolars påstådda åsidosättande 
av EU:s konsumentskyddsbestämmelser i samband med 
egendomstvister

CM– PE380.618/REV
FdR 777367

33. Framställning 0633/2006, ingiven av Christiane Becker 
(tysk medborgare), om hennes krav på att hon efter att ha avlagt 
den franska lärarexamen CAPLP ska få korrekt lön för likvärdigt 
arbete i Tyskland

CM– PE396.597/REV
FdR 777369

34. Framställning 0770/2006, ingiven av José Domingos Sousa 
(portugisisk medborgare), om Portugals påstådda underlåtenhet 
att tillämpa rådets förordning (EG) nr 1606/98 av 
den 29 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen och 
förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning 
(EEG) nr 1408/71 i syfte att utvidga denna till att omfatta 
särskilda system för offentligt anställda

PE392.214/REV. II
FdR 777370
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35. Framställning 0857/2006, ingiven av Francisco Murcia Puchades 
(spansk medborgare), om missbruk av dominerande ställning 
samt brott mot den fria konkurrensen inom den spanska 
eldistributionssektorn på fastighetsägarnas och konsumenternas 
bekostnad

CM– PE396.600/REV
FdR 777448

36. Framställning 0863/2006, ingiven av Alida Massa Savarino 
(italiensk medborgare), om ett fall av påstådd diskriminering på 
grund av medborgarskap på gräsen mellan Schweiz och Tyskland

PE396.601/REV. II
FdR 777450

37. Framställning 0891/2006, ingiven av Karina Adamik 
(polsk medborgare), om arbetstagares exponering för 
elektromagnetiska fält

PE392.323/REV.
FdR 777452

38. Framställning 1001/2006, ingiven av Alexandru Ciobotar 
(rumänsk medborgare), och undertecknad av ytterligare över 
23 personer, om oförenlighet mellan den rumänska 
registreringsskatten på begagnade bilar och EG-principen om fri 
rörlighet för varor

PE392.231/REV.
FdR 777459

39. Framställning 0331/2007 ingiven av Ioan Păun Cojocariu 
(rumänsk medborgare), om problem med registrering i Rumänien 
av ett fordon som köpts i Tyskland

PE398.550/REV.
FdR 777460

40. Framställning 0723/2007, ingiven av Mihai Cristel Bocseru 
(rumänsk medborgare) om beskattning av begagnade bilar som 
importeras till Rumänien

PE414.096/REV.
FdR 777461

41. Framställning 1237/2007, ingiven av Elena Caraba 
(rumänsk medborgare), om beskattning av begagnade bilar som 
importeras till Rumänien

PE414.096/REV.
FdR 777462

42. Framställning 0265/2008, ingiven av Horaţiu Margoi 
(rumänsk medborgare), för den rumänska automobilklubben, och 
undertecknad av ytterligare 120 000 personer, om skatt som ska 
betalas i Rumänien vid den första registreringen av bilar som 
köpts i andra EU-medlemsstater

PE414.141/REV.
FdR 777463

43. Framställning 0262/2007 ingiven av Dalia Zagnoj 
(litauisk medborgare), mot ett infrastrukturprojekt finansierat 
genom Phareprogrammet 2002 i ett Natura 2000-skyddsområde

PE407.951/REV.
FdR 777472

44. Framställning 0442/2007, ingiven av George E. Karlos 
(grekisk medborgare), om fiskodlingar och havsföroreningar i 
Grekland

PE405.809/REV.
FdR 777473
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45. Framställning 0481/2007, ingiven av William McLorn 
(brittisk medborgare), om allvarlig försumlighet och förseningar 
från de brittiska immigrationsmyndigheternas sida vid utfärdandet 
av ett uppehållstillstånd

CM– PE421.486
FdR 777509

46. Framställning 0761/2007, ingiven av Wojciech Szymalski 
(polsk medborgare), för miljöföreningarna ”Zielone Mazowsze”
och ”Centrum Zrownowazonego Transportu”, om modernisering 
av det polska järnvägsnätet

CM– PE416.410
FdR 756144

47. Framställning 0795/2007, ingiven av Latchezar  Popov 
(bulgarisk medborgare), för den bulgariska ortodoxa kyrkans 
heliga synod, om påstådda kränkningar av Europarådets 
konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, särskilt de artiklar som rör 
religionsfrihet, rätt till egendom, rätt till rättvis rättegång och rätt 
till åtnjutande av sociala rättigheter

CM– PE405.844
FdR 720704

+ brev

48. Framställning 0816/2007, ingiven av Constantinos Koutsogiannis 
(grekisk medborgare), om förfaranden vid betalning av unionens 
jordbrukssubventioner

CM– PE407.967/REV
FdR 777481

49. Framställning 0822/2007, ingiven av Karsten Beutner 
(tysk medborgare) och undertecknad av ytterligare tre personer, 
om obligatorisk bortflyttning av privata husvagnar från 
campingplatser i regionen Valencia, Spanien

CM– PE421.487
FdR 777510

50. Framställning 0842/2007, ingiven av Charlie Weston 
(irländsk medborgare), för Fairshare Campaign Group, om 
påstådda överträdelser vid genomförandet av en strategisk 
miljöbedömning inför byggandet av ett regionalt reningsverk på 
halvön Donabate/Portrane (Dublins län)

CM– PE407.969/REV
FdR 777482

51. Framställning 0858/2007, ingiven av Paul Stierum 
(nederländsk medborgare), om problem i samband med införsel 
av fordon från Tyskland till Nederländerna

CM– PE411.968/REV
FdR 777484

52. Framställning 0901/2007, ingiven av Marina Apers 
(belgisk medborgare), och undertecknad av ytterligare 
19 personer, om situationen i Doel (östra Flandern) efter 
utbyggnaden av hamnen i Antwerpen

CM– PE411.969
FdR 738825

53. Framställning 1014/2007, ingiven av Josiane Grunenberger 
(fransk medborgare), om psykologiska trakasserier mot 
offentliganställda

CM– PE407.999/REV
FdR 777486
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54. Framställning 1032/2007 ingiven av Saul Barry 
(irländsk medborgare), om påstådda överträdelser av 
EU:s lagstiftning om miljöbedömning i samband med 
godkännandet av utvecklingsplanen för grevskapet Dun 
Laoghaire Rathdown (Irland)

CM– PE416.425/REV
FdR 777487

55. Framställning 1041/2007, ingiven av Gabriela Sierck 
(tysk medborgare) om att allmänheten inte har tillgång till en 
bilaga till en luftsäkerhetsförordning 

CM– PE421.490
FdR 781734

56. Framställning 1181/2007, ingiven av Frank Doyle 
(irländsk medborgare), och undertecknad av ytterligare 
12 personer, om angivanden av hastighetsbegränsningar

CM– PE421.492
FdR 777516

57. Framställning 1225/2007, ingiven av Henrik Ladefoged 
(dansk medborgare), om att brittiska myndigheter inte godtar ett i 
Danmark utfärdat körkort

CM– PE421.493
FdR 777517

58. Framställning 1313/2007, ingiven av David Cavill 
(brittisk medborgare), om påstådd åldersdiskriminering inom 
British Kennel Club

CM– PE421.495
FdR 777561

59. Framställning 0008/2008, ingiven av Jenn i fe r  Harvey 
(brittisk medborgare), om problem med hennes fastighet i 
Spanien

CM– PE423.629
FdR 777563

60. Framställning 0188/2008, ingiven av Stefania Corrias 
(italiensk medborgare), om att lätta på tredje världens skuldbörda

CM– PE423.632
FdR 777568

61. Framställning 0273/2008, ingiven av Marco Rastetter 
(tysk medborgare), om brister i förordning (EG) nr 622/2003 om 
åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande 
standarder avseende luftfartsskydd

CM– PE416.481
FdR 756641

62. Framställning 0318/2008 ingiven av Janusz Lewandowski 
(polsk medborgare), och undertecknad av ytterligare fyra personer, 
om underlåtenhet att följa Århuskonventionen när det gäller att utse 
området Piasnickie Laki på den polska Östersjökusten till särskilt 
skyddsområde

CM– PE416.490
FdR 756734

63. Framställning 0351/2008, ingiven av Gheorghe Piperea 
(rumänsk medborgare) för SCA Piperea si Asociatii, om påstådda 
överträdelser av gemenskapslagstiftningen i samband med 
avvecklingen av Tractorul Brasov (Rumänien)

CM– PE423.635
FdR 777571
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64. Framställning 0419/2008, ingiven av Rolf Jürgens 
(tysk/österrikisk medborgare?) om omläggningen av Donau

CM– PE423.638
FdR 777574

65. Framställning 0432/2008, ingiven av Dorothea Daniel 
(tysk medborgare), om situationen för tyska assisterande läkare i 
Frankrike
och
framställning 1416/2008, ingiven av T.P. (tysk medborgare), om 
franska utbildningsinstituts kränkning av rätten till fri rörlighet

CM– PE423.639
FdR 777576

66. Framställning 0468/2008, ingiven av Eduard Payer 
(österrikisk medborgare), om de österrikiska bestämmelserna om 
godkännande av extrautrustning till motorfordon

CM– PE423.641
FdR 777578

67. Framställning 0550/2008, ingiven av Stewart Dalton 
(brittisk medborgare), om protesterna mot planerna att lägga ned 
Sheffield City Airport

CM– PE423.645
FdR 777583

68. Framställning 0554/2008, ingiven av Werner Kalnins 
(tysk medborgare), för ”Deutsche Hämophiliegesellschaft zur 
Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.”, om smitta med 
hepatit C-virus via blodpreparat

CM– PE423.647
FdR 777585

69. Framställning 0563/08, ingiven av Andrew Grossman 
(schweizisk medborgare), om ett hinder för det fria utövandet av 
hans fördragsenliga rätt att resa i tjänsten och för andra syften 
inom EU och Schweiz

CM– PE423.648
FdR 777586

70. Framställning 0611/2008, ingiven av Paul Vergeiner 
(österrikisk medborgare), om problemen för österrikiska läkare 
som vill utbilda sig till specialläkare i en annan medlemsstat

CM– PE416.513
FdR 756784

71. Framställning 0638/2008, ingiven av Martin Romein 
(nederländsk medborgare), om mottagandet av ett internationellt
kompetensbevis i Nederländerna

CM– PE423.650
FdR 777589

72. Framställning 0639/2008, ingiven av Luigi Giovanni Solinas 
(italiensk medborgare) om underlåtelse att verkställa en dom från 
EG-domstolen

CM– PE423.651
FdR 777590

73. Framställning 0644/2008, ingiven av Alessandro Esposito 
(italiensk medborgare), om de europeiska telekombolagens 
kundpolitik

CM– PE423.652
FdR 777591

74. Framställning 0647/2008, ingiven av F. K. (tysk medborgare), om 
Deutsche Post

CM– PE423.654
FdR 777593
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75. Framställning 0658/2008, ingiven av Manfred Habermann 
(tysk medborgare), om förlängning av spårvagnslinjen genom 
Lilienthal i närheten av Bremen

CM– PE423.655
FdR 777598

76. Framställning 0669/2008, ingiven av Dietmar Zimmermann 
(tysk medborgare), om det sätt som nederländska poliser 
behandlat honom på
och
framställning 0974/2008, ingiven av D.W. (tysk medborgare), om 
böter i samband med överträdelse av maxhastigheten i 
Nederländerna

CM– PE423.656
FdR 777600

77. Framställning 0694/2008, ingiven av Luca Mori 
(italiensk medborgare), om åldersdiskriminering på den italienska 
arbetsmarknaden
och
framställning 1072/2008, ingiven av I.M. (italiensk medborgare), 
om åldersdiskriminering i Italien

CM– PE423.659
FdR 778561

78. Framställning 0700/2008, ingiven av Bernd Speth 
(tysk medborgare), om särbehandling i samband med erkännande 
av yrkeskvalifikationer

CM– PE423.722
FdR 778290

79. Framställning 0737/2008 ingiven av Janis Vaisla 
(lettisk medborgare), om diskriminering på grund av nationalitet i 
samband med köp av flygbiljett

CM– PE423.660
FdR 777605

80. Framställning 0753/2008, ingiven av J. S. (finsk medborgare), om 
påstådd kränkning av EU:s konkurrensregler i samband med det 
statliga finska luftfartsverket Finavias verksamhet

CM– PE423.662
FdR 777621

81. Framställning 0783/2008, ingiven av James Harris 
(brittisk medborgare), om otillräckliga skyddsåtgärder mot 
översvämningar i södra Monmouthshire (södra Wales)

CM– PE423.664
FdR 777623

82. Framställning 0813/2008, ingiven av John Brian 
(brittisk medborgare), om påstådda överträdelser av de allmänna 
principer som styr verksamheten vid Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (EFSA) i samband med behandlingen av 
ansökningar för genetiskt modifierade livsmedel

CM– PE423.665
FdR 777624

83. Framställning 0820/2008, ingiven av Georgios Apostolidis 
(grekisk medborgare), och undertecknad av ytterligare 
fyra personer, om bristfälligt genomförande i Grekland av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument

CM– PE423.666
FdR 777625
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84. Framställning 0873/2008, ingiven av Fritz Wissler 
(tysk medborgare), om ett franskt företag som vägrar leverera 
produkter till Tyskland

CM– PE423.668
FdR 777627

85. Framställning 0894/2008, ingiven av Sebastián Losada Figueiras 
(spansk medborgare), för spanska Greenpeace, om de spanska 
myndigheternas tillåtelse till fiske av blåfenad tonfisk under 
minimistorlek

CM– PE423.670
FdR 777630

86. Framställning 0933/2008, ingiven av Graham Taylor 
(brittisk medborgare), för Pryor and Rickett Silviculture, om 
problem till följd av ändringar i den brittiska lagstiftning som 
genomför EG:s livsmiljödirektiv 92/43/EEG i dess ändrade 
lydelse

CM– PE423.672
FdR 777632

87. Framställning 0956/2008, ingiven av Maria Sulkowska-Kneier 
(polsk medborgare), om massdöd bland bin

CM– PE423.683
FdR 777649

88. Framställning 0975/2008, ingiven av Killian McLoughlin 
(irländsk medborgare), för Campaign for Cancer Services in 
Sligo, om att behålla den befintliga cancervården i Sligo

CM– PE423.686
FdR 777654

89. Framställning 0977/2008, ingiven av Christos Vlachopoulos 
(grekisk medborgare), och undertecknad av ytterligare 6 personer, 
om den nya järnvägsförbindelsen mellan Aten och Patras

CM– PE423.689
FdR 777662

90. Framställning 1028/2008, ingiven av Rita Pocsai 
(nederländsk medborgare), om partikelfilter och bilars 
bränsleförbrukning

CM– PE423.692
FdR 777665

91. Framställning 1033/2008, ingiven av N. G.
(bulgarisk medborgare), om orättvis behandling av studenter från 
Rumänien och Bulgarien på den brittiska arbetsmarknaden 
jämfört med tredjelandsstudent

CM– PE423.693
FdR 777666

92. Framställning 1073/2008, ingiven av Ralf Arera 
(tysk medborgare), om ett internationellt handikappkort

CM– PE423.695
FdR 777668

93. Framställning 1131/2008, ingiven av Michael O'Sullivan 
(irländsk medborgare), om den gemensamma fiskeripolitikens 
följder för de irländska yrkesfiskarna

CM– PE423.698
FdR 777672

94. Framställning 1150/2008, ingiven av A. Cleveringa 
(nederländsk medborgare), om anpassning av EU-kraven på 
chaufförers synförmåga

CM– PE423.699
FdR 777673
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95. Framställning 1172/2008, ingiven av Christine Joyce Williams 
(brittisk medborgare), om ett bidrag till uppehälle för hennes barn

CM– PE423.700
FdR 777674

96. Framställning 1182/2008, ingiven av M.E. (italiensk medborgare), 
för La rosa dei venti di Chiaiano, om hans begäran om 
omprövning av anläggandet av en avfallsdeponi i närheten av 
Chiaiano (Neapel)

CM– PE423.701
FdR 777675

97. Framställning 1282/2008, ingiven av Istvan Richard Patyi 
(ungersk medborgare), om omfattande ekonomiskt bedrägeri i 
Ungern

CM– PE423.702
FdR 777676

98. Framställning 1522/2008, ingiven av Patricia Moyersoen 
(fransk medborgare), för föreningen Fédération Française de Vol 
à Voile, om dess begäran om ändring av bestämmelserna för lätta 
segelflygplan och motordrivna segelflygplan i bilaga II till 
förordning (EG) nr 216/2008

PETI20090430_sir
1522-08_EN

+ brev

o O o

99. Tid och plats för nästa möte
 1 september 2009, kl. 15.00–18.30 och
 2 september 2009, kl. 9.00–12.30


