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1. Napirendtervezet elfogadása1      PE 427.054
     FdR 786314

2. A 2009. július 16-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása      PE 427.143
     FdR 786765

3. Az elnök közleményei

4. Egyéb kérdések

                                               
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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5.  A Petíciós Bizottság munkájának bemutatása
(Powerpoint bemutató)

Az Európai Bizottság jelenlétében

A. Az Európai Bizottság írásbeli válasza alapján a bizottságban megtárgyalandó 
petíciók

Verseny

6. Marina Mastromauro, olasz állampolgár által a Pastificio Attilio 
Mastromauro nevében benyújtott 0511/2008. számú petíció 
Olaszországban a tészták előállítására vonatkozó előfeltételekről 
és jogszabályi előírásokról

   CM– PE 423.907
   FdR 782526

7. Christoph Klein, német állampolgár által benyújtott 0473/2008. 
számú petíció egy versenyjogi eset vonatkozásában a Bizottság 
intézkedéseinek elmulasztásáról, és ennek az érintett vállalkozásra 
kifejtett káros hatásáról

    CM– PE 423.642
    FdR 778159

Energia

8. Paolo Brundu, olasz állampolgár által benyújtott 1216/2008. 
számú petíció az olasz energiapolitikáról

   CM– PE 424.013
   FdR 784415

Környezetvédelem

9. Jose Luis Rodriguez Taborda, spanyol állampolgár által a 
Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana nevében benyújtott, 
0392/2008. számú, 584 aláírást tartalmazó petíció Puerto de 
Huelvában a szélmeghajtású létesítmények építésének 
megállításáról

   CM– PE 423.637
   FdR 777581

10. Koldo Ortiz de Guinea spanyol állampolgár által a MEDIAK 
ASKE szövetség nevében benyújtott 1398/2008. számú petíció a 
spanyolországi Alava Natura 2000 program által védett területein 
létesítendő szélerőműparkok esetlegesen káros környezeti 
hatásáról

   CM – PE 426.988
   FdR 785719



OJ\786314HU.doc 3/15 PE427.054v01-00

HU

11. U. S., német állampolgár által benyújtott 1814/2008. számú 
petíció egy olaszországi szélerőműpark által okozott környezeti 
károkról

    CM– PE 426.911
    FdR 784472

12. A „Plataforma Sabor Livre” (Portugália) által benyújtott 
450/2004. számú petíció a Sabor folyón építendő duzzasztógátról
valamint
Iván Ramirez portugál állampolgár által a „Plataforma Sabor 
Livre” nevében benyújtott 864/2006. számú petíció a portugáliai 
Sabor-völgyben tervezett vízerőműről

    PE 355.396/REV. III
    FdR 708585

13. Didier Fabri belga állampolgár által benyújtott 1020/2006. számú 
petíció a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv 
állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 396.608/REV
   FdR 766184

14. Torkild Todsen, dán állampolgár által a „Borgergruppen” (Polgári 
Csoport) nevében benyújtott, 980/2007. számú petíció a dániai 
Kiplev és Sønderborg közötti autópálya-építési projektről

   CM– PE 411.974/REV
   FdR 782465

15. Veronica Dini, olasz állampolgár által a „L’Altrainformazione”, a 
„Comitato No al Civis Mazzini - Savena” és a „Comitato Palsport 
Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi” nevében benyújtott 
1129/2008. számú petíció egy bolognai és San Lazzaro di Savena-
i (Olaszország) tömegközlekedési projektről

   CM– PE 423.921
   FdR 782543

16. Jose Miguel Gonzalez Cruz, spanyol állampolgár által az 
„Asociacion de Vecinos Huerta de la Salud” nevében benyújtott, 
0651/2008. számú petíció Prado de San Sebastian (Sevilla) 
kertjéből 229 fa tervezett eltávolításáról

   CM– PE 423.911
   FdR 782530

17. Mavroudis Voridis, görög állampolgár által benyújtott 0078/2007. 
számú petíció Kelet-Attika egy részén egy szemétlerakóhely 
megépítéséről

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

18. Panagiotis Bouras görög állampolgár által a Megalopoli városi 
tanács nevében benyújtott 978/2008. számú petíció a hulladékok 
hulladéklerakókban történő átvételének uniós kritériumai és 
eljárásai alkalmazásának egy, a görögországi Peloponnészoszon 
található Megalopoli közelébe tervezett hulladéklerakó 
kialakításával kapcsolatosan a görög hatóságok által történő 

   CM– PE 421.179
   FdR 770978
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elmulasztásáról

19. David Rogers, ír állampolgár által benyújtott 206/2007. számú 
petíció a colloni Whiteriver hulladéklerakó telep (Írország) 
közelében tapasztalható kellemetlen szagokról és 
környezetkárosításról

   CM– PE 406.072
   FdR 723212

20. 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
valamint
Ivailo Ivanov, bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi 
társaság nevében benyújtott, további 6 aláírást tartalmazó, 
997/2007. számú petíció Bulgáriában a madárvédelmi és az 
élőhelyvédelmi irányelv megsértése következtében a Natura 2000 
hálózat nem megfelelő megvalósításáról
valamint
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
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
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
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 

    PE 404.456/REV.
    FdR 786449

   PE 407.997/REV.
    FdR 786495

    PE 413.998/REV.
    FdR 756051

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN
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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

   PE 427.074
   FdR 786451

21. Juan Antonio Lopez de Uralde, spanyol állampolgár által a 
Greenpeace Spanyolország nevében benyújtott 0631/2007. számú 
petíció a Huelvai-öböl védelméről és megőrzéséről

Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, spanyol állampolgár által a 
„Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania” nevében benyújtott, 
1458/2007. számú petíció a Tinto folyó Cesium-137 radioaktív 
izotóppal való szennyezéséről, és az 1998-ban Acerinox-ban 
(Huelva, Andalúzia) történt balesetet követően hozott nem 
megfelelő felügyeleti intézkedésekről 
valamint 
José Pablo Vázquez Hierro, spanyol állampolgár által az 
„Asociación Mesa de la Ría de Huelva” és Pedro Jiménez San 
José spanyol állampolgár által az „Izquierda Unida los Verdes-
Convocatoria por Andalucía de Huelva” nevében benyújtott 
1682/2008. számú, 1525 aláírást tartalmazó petíció a Tinto folyó 
mocsaraiban, továbbá a Huelva folyóban (Spanyolország) 
elhelyezett mérgező és radioaktív hulladékról.

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421,496
    FdR 777562

   PETI20090901_sir
   1682-08_EN

Közlekedés

22. Axel Bandow, német állampolgár által benyújtott 1085/2007. 
számú petíció a 2002/49/EK irányelv állítólagos megsértéséről a 
Schönefeld repülőtér által okozott környezeti zaj értékelése és 
kezelése tekintetében  

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

23. 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

24. Marco Neves da Silva, portugál állampolgár által benyújtott, 
0434/2006. számú petíció a portói repülőtéren az állítólagosan 
nem megfelelő biztonsági követelményekről

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

* * *
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2009. szeptember 2., 9.00–12.30

9-től 10-ig (zárt ülés)

25. A koordinátorok ülése

***********

10.00-kor

26. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Alapjogok

27. David Skinner, svéd? állampolgár által a „Christian Business 
Owners Interest Association” nevében benyújtott, 901/2008. 
számú petíció az emberek alapvető „negatív egyesülési 
szabadsághoz” való jogáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 421.175
   FdR 770973
+ PETI20090901_
véleményEMPL901-08_

Szabad mozgás

28. CB, egyesült királyságbeli lakos által benyújtott 1442/2008. 
számú 100 aláírást tartalmazó petíció a tartózkodási engedélyek 
kiállításával kapcsolatos egyesült királyságbeli eljárások 
időtartama miatt jelentkező kedvezőtlen hatásokról 
valamint
Tobias King, brit állampolgár által benyújtott 0830/2006. számú 
petíció a 2004/38/EK irányelvnek az Egyesült Királyság általi 
alkalmazásáról. 
valamint
Florencia Guillen, mexikói állampolgár által benyújtott 
1068/2008. számú petíció egy határozatlan időre az Egyesült 
Királyság területére szóló tartózkodási engedély iránti kérelme 
elbírálásának túlzott időtartama – jóllehet házastársa uniós polgár 
– miatt elszenvedett kellemetlenségekről  
valamint
R.M., indiai állampolgár által benyújtott 0055/2009. számú 
petíció a 2004/38/EK irányelvnek az Egyesült Királyság általi 
állítólagos megsértéséről  
valamint

    CM– PE 426.894
    FdR 784447

   CM– PE 390.353/REV
    FdR 742579

    PETI20090901_sir
   1068-08_EN

    PETI20090901_sir
   55-09_EN

    PETI20090901_sir
   143-09_EN

    PETI20090901_sir
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A.O., indiai állampolgár által benyújtott 0143/2009. számú 
petíció a 2004/38/EK irányelvnek az Egyesült Királyság általi 
állítólagos megsértéséről  
valamint
Ali Umar által benyújtott 384/2009. számú petíció az Egyesült 
Királyság belügyminisztériumához benyújtott tartózkodási 
engedélyre irányuló kérelemmel kapcsolatos ügyintézési 
visszaélésről
valamint
Banas Jiri által benyújtott 422/2009. számú petíció az Egyesült 
Királyság belügyminisztériumához a 2004/38/EK irányelv 10. 
cikke alapján benyújtott tartózkodási engedélyre irányuló 
kérelemmel kapcsolatban

   384-09_EN

    PETI20090901_sir
   422-09_EN

29. Razvan Veer, román állampolgár által benyújtott 0697/2007. 
számú petíció a 38/2004/EK irányelvnek a brit hatóságok általi 
állítólagosan nem megfelelő alkalmazásáról  

    PETI20090901_sir
   697-07_EN

30. Bruno Paul Longy brit állampolgár által benyújtott 1009/2008. 
számú petíció az egyesült királysági bevándorlási szabályok 
végrehajtásáról és a nem uniós állampolgár házastársa által az 
egyesült királysági tartózkodással kapcsolatban tapasztalt 
problémákról

    PETI20090901_sir
   1009-09_EN

31. Richard Willmer, brit állampolgár által benyújtott 1307/2007. 
számú petíció egy brit állampolgár felesége Szerződés szerinti 
jogainak házastársa Egyesült Királyságba történő elkísérése 
kapcsán Olaszországban történő megtagadásáról

   CM– PE 414.051
   FdR 745751

32. Pol O'Morain, ír állampolgár által benyújtott 1047/2007. számú 
petíció a vízumoknak az európai polgárok családtagjai részére 
történő kibocsátásának feltételeiről

   CM– PE 414.112
   FdR 746029

33. K. A., lengyel állampolgár által benyújtott 0448/2008. számú 
petíció az Európai Unió polgárainak szabad mozgására vonatkozó 
elveknek a francia hatóságok részéről történő feltételezett 
megsértéséről

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

34. Kamaljit Bharath, brit állampolgár által benyújtott 1067/2008. 
számú petíció az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

    PETI20090901_sir
   1067-08_EN
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való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvnek a londoni belga 
konzulátus által történő megsértéséről
valamint
Andrew Wilson, brit állampolgár által benyújtott 1396/2008. 
számú petíció a 38/2004/EK irányelvnek a londoni Belga 
Nagykövetség által történő állítólagos megsértéséről 

    PETI20090901_sir
   1396-08_EN

35. Lars Evan Jørgensen, dán állampolgár által benyújtott 0242/2007. 
számú petíció a dán bevándorlási hivatallal kapcsolatos 
problémákról

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

36. 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

37. M. Kenneth Abela, máltai állampolgár által benyújtott 0357/2006. 
számú petíció a képesítések egyenértékűségéről szóló EK-
jogszabálynak a máltai hatóságok által történt állítólagos 
megsértéséről

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Közlekedés

38. F.J.C., máltai állampolgár által benyújtott 1297/2007. számú 
petíció a 2002/85/EK irányelv máltai hatóságok általi 
végrehajtásának elmulasztásáról

   CM– PE 421,144
   FdR 770908

Adózás

39. Oisin Jones-Dillon, ír állampolgár által benyújtott 0299/2005. számú 
petíció a Máltán alkalmazott, a repülőgépen történő távozáskor 
fizetendő adóról
Anna Ignacak Mifsud, máltai állampolgár által benyújtott 0415/2005. 
számú petíció a Máltán alkalmazott, a repülőgépen történő távozáskor 
fizetendő adóról
Robert G. Coenen, holland állampolgár által benyújtott 0419/2005. 
számú petíció a Máltán alkalmazott, a repülőgépen történő távozáskor 
fizetendő adóról
Matthew Buttigieg, máltai állampolgár által benyújtott 0533/2005. 
számú petíció a személyek szabad mozgásának a magas máltai 

PE 376.489/REV.
FdR 687527

PE 392.309
FdR 679807
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repülőtéri adók által előidézett korlátozásáról

Michael Tanti-Dougall, máltai állampolgár által az utazási és 
idegenforgalmi ügynökségek egyesült szövetsége (FATTA) nevében
benyújtott, 0490/2006. számú petíció a máltai reptéri illeték ellen 
benyújtott panasz Bizottság általi késedelmes kezeléséről

40. Doris Mueller, német állampolgár által benyújtott 0363/363. számú 
petíció az Európai Unió alapjogi chartájának a görög hatóságok általi 
állítólagos megsértéséről

   CM–PE 416.403 REV
   FdR 766202

Palesztina

41. David Pegg, brit állampolgár által a „York Branch of the Palestine 
Solidarity Campaign” nevében benyújtott 1451/2008. számú petíció az 
Izraeli Bizottság a Házrombolások Ellen (ICHD) szervezet számára 
biztosított uniós finanszírozás visszaállításáról
valamint
Tomasz Brzdak, lengyel állampolgár által benyújtott 463/2009. számú 
petíció a palesztinai helyzetről

   CM– PE 426.996
   FdR 785729

   PETI20090901_sir
   463-09_EN

42. David Pegg brit állampolgár által az EU Trade Group of the Palestinian 
Solidarity Campaign nevében benyújtott 1764/2008. számú petíció a 
megszállt palesztin területeken található izraeli településekről származó 
termékek EU-ba történő mindennemű importjának tilalmáról  

   PETI20090901_sir
   1764-08_EN

******

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

43. Michael Angelopoulos, görög állampolgár által benyújtott 253/2000. 
számú petíció a SY.EL.AE vegyi anyagokat gyártó üzem 188 
alkalmazottjának az elbocsátásáról 

   CM– PE 302.895
   FdR 785664

44. Cathy Darling, ír állampolgár által a „Families Advocate 
Immediate Redress – FAIR” szövetség nevében benyújtott,  
1015/2001. számú petíció Írországban a taxik piacának 
deregulációjáról

   CM– PE 321.492/REV
   FdR 489599

45. Peter Dunne, ír állampolgár által benyújtott, 0442/2006. számú petíció az 
ír taxiszabályozási hivatal tevékenységéről

   CM– PE 396.594
   FdR 691297
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46. Björn Wackerhagen német állampolgár által a „Kieler Wach- und 
Schliessgesellschaft” (egy kieli őrző-védő társaság) nevében benyújtott 
989/2004 számú petíció a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól 
szóló 2003/88/EK irányelvet módosító bizottsági javaslatról 

    CM– PE 386.612
    FdR 785667

47.  Zsák Ferenc Tibor, magyar állampolgár által a „Kelet-magyarországi 
Természetvédelmi Társaság” nevében benyújtott, 4000 aláírást 
tartalmazó, 0148/2005. számú petíció egy Natura 2000 terület 
szomszédságában történő útépítésről és lakóövezet-bővítésről 

   CM– PE 367.643
   FdR 785668

48. José Camacho portugál állampolgár által a „Federatie van de Portuguese 
Gemeenschap in Nederland” egyesület nevében benyújtott, 0080/2006. 
számú petíció a munkavállalói jogok állítólagos megsértéséről 
Hollandiában

   CM– PE 388.740
   FdR 785669

49. Malte Magold, német állampolgár által Günther Schmidt nevében 
benyújtott 90/2006. számú petíció a veszélyes kerámiaszálak 
járművekben, különösen katalitikus konverterekben történő 
felhasználásának tilalmáról 

   CM– PE 386.439
   FdR 785670

50. Wasilios Katsoulis, német állampolgár által benyújtott 0142/2006. számú 
petíció a német biztosítótársaságok által a fogyatékkal élőkkel szemben 
tanúsított megkülönböztető bánásmódról
valamint 
Wasilios Katsoulis, görög állampolgár által benyújtott 0609/2008. számú 
petíció a német biztosítási ágazatban a fogyatékkal élő személyek 
hátrányos megkülönböztetéséről és a Bíróságnak a fogyatékosságon 
alapuló megkülönböztetést jelentő rendelkezéseket tartalmazó 
szerződések érvénytelenségéről hozott legutóbbi ítéletéről

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

51. Breeda Moynihan Cronin, ír parlamenti képviselő által benyújtott 
171/2007. számú petíció az ír távközlési hatóságok részéről az egyetemes 
szolgáltatásról szóló irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítésének 
elmulasztásáról 

   CM– PE 392.341
   FdR 785673

52. Catherina Groeneveld, ír állampolgár által benyújtott 0477/2007. 
számú petíció az otthoni iskoláztatás németországi tiltásáról

   CM– PE 402.619/REV
   FdR 766204

53. John McCarthy és Mary Maddock, ír állampolgárok által benyújtott 
0701-0702/2007. számú petíció a mentális egészségről szóló 2001. évi 
törvény értelmében Írországban folytatott elektrosokk kezelések elleni 
tiltakozásról

  CM– PE 419.976
   FdR 766545

54. Hubert Busekros, német állampolgár által benyújtott 744/2007. számú, 
további két aláírást tartalmazó petíció az otthoni oktatás németországi 
tilalmáról 

   CM– PE 416.409
   FdR 756143
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55. Teresa Hayes, ír állampolgár és 12 további személy által benyújtott 
0840/2007. számú petíció az ír kormány által az autista kiskorúak 
oktatási rendszerben történő mellőzéséről és elhanyagolásáról

   CM– PE 418.051
   FdR 759752

56. Philip Andrews ír állampolgár által benyújtott 932/2007. számú 
petíció az uniós polgárok házastársainak utazásáról és 
vízumkötelezettségéről szóló 2004/38/EK irányelv végrehajtásáról

   CM– PE 426.966
   FdR 785692

57. Gerardine O’Brien, ír állampolgár által benyújtott 0960/2007. számú 
petíció egy helyi banki vezető tisztességtelen magatartása miatt 
elszenvedett anyagi veszteségről

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

58. Carlos Carrasco Munoz de Vera spanyol állampolgár által benyújtott 
0990/2007. számú petíció egy spanyolországi, Palazuela de Eresma-i 
útépítési projekttel összefüggésben az uniós forrásokkal való 
visszaélésről

   CM– PE 415.039
   FdR 749986

59. Maura Griffin, ír állampolgár által benyújtott 1177/2007. számú 
petíció az Egyesült Királyságban informatikai tanári képesítésének el 
nem ismeréséről

   CM– PE 419.977
   FdR 766550

60. Sheelagh Morris ír állampolgár által a St. Margarets Concerned 
Residents Group nevében benyújtott 1300/2007. számú petíció a 
dublini repülőtér fejlesztési beruházásának jóváhagyására vonatkozó 
tájékoztatáshoz való hozzáféréssel és a nyilvános konzultációs 
eljárással kapcsolatos szabálytalanságokról

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

61. Roland Blomeyer, német állampolgár által benyújtott 1416/2007. 
számú petíció a Spanyolországban élő uniós polgárokról szóló új 
spanyol jogszabály következtében az uniós polgárokat érő 
megkülönböztetéséről
valamint
Graser, német állampolgár által benyújtott 1500/2008. számú petíció 
az uniós polgárok számára kiállított tartózkodási engedélyekre 
vonatkozó új spanyol jogszabály által okozott kellemetlenségekről

    PETI20090901_sir
   1416-07_EN

    CM– PE 426.998
    FdR 785731

62. Yolande Rodulfo, francia állampolgár által benyújtott 0461/2008. 
számú petíció az árvaellátásról.

   CM– PE 416.509
   FdR 785678

63. Tanja Monti Hofer, német állampolgár által benyújtott 657/2008. 
számú petíció a Németországban személyszállításra használt 
háromkerekű járművek engedélyezésével kapcsolatos problémákról

   CM– PE 426 968
   FdR 785694

64. Vladimir Plachetka német állampolgár által benyújtott 0706/2008. 
számú petíció a cseh orvosi képzés elismerésének német hatóságok 
általi megtagadásáról

   CM– PE 418.079
   FdR 785680
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65. Owen O’neill, ír állampolgár által benyújtott, egy aláírást tartalmazó 
0847/2008. számú petíció a benyújtó nyugdíjának megállapításáról 
és ennek összeegyeztethetetlenségéről a munkavállalók jogainak a 
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK tanácsi irányelvvel 

   CM– PE 421,169
   FdR 770967

66. Sofia Papalexiou, görög állampolgár által benyújtott, 0976/2008. 
számú, további 1 aláírást tartalmazó petíció a környezetvédelem 
területén a környezetszennyezés visszaszorítására tett 
intézkedésekkel kapcsolatosan több folyómeder mentén és a 
tengerparti területeken Észak-Görögországban az EU számos jogi 
aktusának elégtelen végrehajtásáról 

   CM– PE 423.688
   FdR 777661

67. Aldwyn Llewelyn brit állampolgár által benyújtott 1052/2008. 
számú petíció a franciaországi (PACS) és nagy-britanniai (civil 
partnership) regisztrált élettársi kapcsolatokra vonatkozó törvényben 
rögzített jogokról

    CM– PE 426.970
    FdR 785697

68. Udo Nietz, német állampolgár által benyújtott 1159/2008. számú 
petíció az ötven éven felüliek munka világába való integrációjára 
vonatkozó EU által támogatott politikáról

   CM– PE 426.972
   FdR 785699

69. Aicha Lahrouchi, marokkói állampolgár által benyújtott 1160/2008. 
számú petíció a marokkói nők spanyolországi munkakörülményeiről

   CM– PE 426.973
   FdR 785700

70. Sotirios Gkanatsios görög állampolgár által az „E.A.K.” (a Magnisia 
megyei K a r l a  település károsult földtulajdonosainak és 
állattenyésztőinek egyesülete) nevében benyújtott 1250/2008. számú 
petíció a Karla-tó helyreállításáról, valamint a helyreállítás 
következményeivel kapcsolatosan az érintett gazdálkodókra és 
állattenyésztőkre vonatkozó használati jog korlátozásáról

   CM– PE 426.994
   FdR 785727

71. A Silvio Mundinger, német állampolgár által a „Bürgerinitiative 
Unteres Härtsfeld e.V.” nevében benyújtott 1272/2008. számú, 3 
aláírást tartalmazó petíció egy mobiltelefon-bázisállomás 
létesítéséről

   CM– PE 426.995
   FdR 785728

72. K. R. finn állampolgár által benyújtott 1280/2008. számú petíció a 
környezetbarát mosószerek használatának kötelezővé tételéről 

   CM– PE 426.975
   FdR 785703

73. Dorina Vasilescu, román állampolgár által benyújtott 1283/2008. 
számú petíció a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében 
történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv olaszországi 
alkalmazásáról A petíció összefoglalása 

   CM– PE 426.976
   FdR 785707
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74. Mary Suzanne O'Connor, görög és brit állampolgár által a „Coalition 
in Defense of Animals in Greece” nevében benyújtott, 1289/2008. 
számú petíció a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú 
mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 
998/2003/EK parlamenti és tanácsi rendeletnek a görög hatóságok 
által történő megsértéséről

   CM– PE 426.978
   FdR 785709

75. Margaret Cronin, ír állampolgár által benyújtott, 1310/2007. számú 
petíció a speciális igényű gyermekek jogairól

 CM– PE 414.052
 FdR 745756

76.  S. B., német állampolgár által benyújtott, 1359/2008. számú petíció 
a családi és utónevek használatának egységes szabályozásáról

   CM– PE 426.987
   FdR 785718

77. M.S., ír állampolgár által benyújtott 1399/2008. számú petíció a 
2003/8/EK irányelv szerinti jogsegélyhez való jogának a jogsegéllyel 
foglalkozó máltai ügyvéd általi megsértéséről

   CM– PE 426.989
   FdR 785720

78. Robert Verkerk, brit állampolgár által az „Alliance for Natural Health” 
nevében benyújtott 1404/2008. számú petíció az elektromágneses 
mezők közegészségre gyakorolt káros hatásai értékelésének és 
ellenőrzésének sürgős felülvizsgálatáról 

   CM– PE 426.991
   FdR 785722

79. Gunar Erhardt, német állampolgár által benyújtott 1421/2008. számú 
petíció a fogyatékkal élőkkel való egyenlő bánásmódról szóló 
jogszabályok Németország általi megsértéséről

   CM– PE 426.993
   FdR 785724

80. Jos Aalders holland állampolgár által a gyermekvédelmi ombudsman 
nevében benyújtott 1499/2008. számú petíció a személygépkocsikba 
kötelezően elhelyezendő mozgásérzékelőkről

   CM– PE 426.997
   FdR 785730

81. Maurizio Infante, olasz állampolgár által benyújtott 1541/2008. számú 
petíció az 1400/2002/EK rendelet hatályának a motorkerékpárokra való 
kiterjesztéséről

   CM– PE 427.002
  FdR 785735

82. Nicoleta Văcărășteanu, román állampolgár által benyújtott 1583/2008. 
számú petíció az Egyesült Királyságban szerzett oklevélének 
Romániában való el nem ismeréséről

   CM– PE 427.003
   FdR 785738

83. M. H., német állampolgár által benyújtott 1595/2008. számú petíció a 
külföldi háza vonatkozásában megítélendő lakástámogatásról

   CM– PE 427.007
   FdR 785745

84. Konstantinos Anastopoulos, görög állampolgár által a görög 
adószakértők „P.E.F.E.” elnevezésű egyesülete nevében benyújtott 
1620/2008. számú, további 2 aláírást tartalmazó petíció a görög 
földhivatal részéről a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a 
szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettségéről szóló 91/533/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseinek 

   CM– PE 427.011
   FdR 785749



PE427.054v01-00 14/15 OJ\786314HU.doc

HU

be nem tartásáról 

85. Peter Bursch, német állampolgár által benyújtott 1639/2008. számú 
petíció az európai mosószerekre vonatkozó címkézési és bejelentési 
előírásokról

   CM– PE 427.012
   FdR 785750

86. Becky Hogge, brit állampolgár által az „Open Rights Group” nevében 
benyújtott, 1665/2008. számú, 13 952 aláírást tartalmazó petíció a 
hangfelvételekkel kapcsolatos szerzői jogok védelme időszakának 
meghosszabbítása elleni tiltakozásról

    CM– PE 426.903
    FdR 784459

87. B. K., német állampolgár által benyújtott, 1672/2008. számú petíció a 
személyi csődre vonatkozó európai jogszabályokban fellelhető 
különbségekről

   CM– PE 427.013
   FdR 785751

88. W. R., német állampolgár által benyújtott 1695/2008. számú petíció a 
szakmai képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó eljárások 
megsértéséről Franciaországban és Németországban

   CM– PE 427.014
   FdR 785752

89. V. T. L. spanyol állampolgár által benyújtott 1753/2008. számú petíció 
a német betegbiztosításról

   CM– PE 427.015
   FdR 785753

90.  Ingela Bursjöö, svéd állampolgár által a „Föreningen Rädda 
Finngösaravinen och Björnedammsdalen” nevében benyújtott 
1778/2008. számú petíció a storgöteborgi Partille önkormányzata 
területén található Finngösa-vízmosás és Björnedamm-völgy természeti 
környezetének megvédéséről

   CM– PE 427.016
   FdR 785754

91. Siegfried Pichler, osztrák állampolgár által az „Arbeiterkammer 
Salzburg” nevében benyújtott, 1829/2008. számú petíció a Sappi és az 
M-real egyesüléséről

   CM– PE 427.017
   FdR 785755

92. Friedhelm Höfer, német állampolgár által benyújtott 0014/2009. számú 
petíció a díjköteles forródrót- és ügyfélszolgálati telefonszámokról

   CM– PE 427.018
   FdR 785757

93. Klaus Landahl, német állampolgár által benyújtott 33/2009. számú 
petíció az élelmiszerek eredetének és származási helyének 
megjelöléséről

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

o O o

94. A következő ülés időpontja és helye
 2009. október 1., 9.00–12.30 és 15.00–18.30
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