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1. A napirendtervezet elfogadása (1) PE 438 241
FdR 802051

Az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
   -  2009. november 3-4.

PV– PE 430.575
FdR 795142
+ mellékletek

   -  2009. november 30. PV- PE 430.882
FdR 798096

2.

   -  2009. december 1-2. PV– PE 430.919
FdR 798639
+ mellékletek

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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Az Európai Bizottság jelenlétében

*** Szavazás ***

5. A SOLVIT-ról szóló jelentésre irányuló vélemény (IMCO)
 (2009/2138(INI))
Előadó:  BUSUTTIL  (EPP)
- a módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása

    PA– PE 430,779
    FdR 797200

    AM - PE 430.886
    FdR 800717

*** Szavazás vége ***

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

Biztonság és egészség

6. Peter Downes, ír állampolgár által benyújtott 0710/2008. számú 
petíció a lovaglósisakok biztonsági előírásairól
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM-O– PE 418.081
   FdR 759796

Környezetvédelem

7. Dan Brennan, ír állampolgár által benyújtott 0161/2006. számú 
petíció a kilkenny-i (Írország) szennyezésről és annak az 
élőállattartásra gyakorolt hatásáról 
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM-O–
   PE 380.904/REV
   FdR 679798

8. Ger és Bridget McLaughlin, brit állampolgárok által benyújtott 
0992/2008. számú petíció a birkanyájukban bekövetkezett 
megmagyarázhatatlan elhullások szokatlanul magas számának 
kivizsgálásához nyújtott segítségről

   CM-O– PE 421.180
   FdR 770979

Versenypolitika

9. Wendy Clark, brit állampolgár által a Port Services (Invergordon) 
Ltd. nevében benyújtott 0454/2009 sz. petíció a Cromarty Firth 
kikötői hatóság (Skócia) domináns helyzetével való állítólagos 
visszaélésről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)

   CM– PE 428 123
   FdR 789549
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Roberta Jacchia, olasz állampolgár által benyújtott 0959/2004. 
számú, 146 aláírást tartalmazó petíció a sportfogadásra vonatkozó 
olasz jogszabályokról, közigazgatási gyakorlatról és esetjogról
valamint

   CM-O–
   PE 370.032/REV. III
   FdR 742551

10.

R.A.J. olasz állampolgár által benyújtott 0142/2009. számú, 
további 2 aláírást tartalmazó petíció a görög hatóságok részéről az 
Athénban és Szalonikiben zajló fogadási tevékenységek elleni 
fellépésről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 428 090
   FdR 789505

Gyermekvédelem

11. Kees van Beek, holland állampolgár által benyújtott 0543/2009. 
számú petíció arról, hogy a holland Gyermekvédelmi Tanács és 
Ifjúság Jóléti Iroda állítólag figyelmen kívül hagyta az uniós 
szabályozást
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 430 515
   FdR 794576

Alapjogok

12. David Skinner, brit állampolgár által a „Christian Business 
Owners Interest Association” nevében benyújtott, 0901/2008. 
számú petíció az emberek alapvető „negatív egyesülési 
szabadsághoz” való jogáról
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM– PE 421 175/REV
   FdR 797214

Polgári kezdeményezés

13. Eszmecsere az európai polgári kezdeményezésről
(Az Európai Bizottság zöld könyve az európai polgári 
kezdeményezésről -  COM(2009) 622 végleges)
(az egyesületek jelenlétében)

   
   

* * *

2010. január 28.,   9.00 – 12.30

9-től 10-ig (zárt ülés)

14. A koordinátorok ülése
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***********

10.00-kor

15. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

16. Vélemény a biológiai sokféleségről
 (2009/2108(INI))
Előadó:  BOSTINARU  (S&D)
-  Első eszmecsere

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

Környezetvédelem

Az olasz nemzeti kormány képviselőjének és a regionális 
kormány képviselőjének nyilatkozata
az alábbi petíciókban felvetett kérdésekre:

A Vincenzo Marmora, olasz állampolgár által a „Campagna 
nostra” polgári akciócsoport nevében benyújtott 0683/2005. 
számú petíció hulladéklerakó telep üzembe helyezésének 
ellenzéséről

   WQ

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

A Giampiero Angeli, olasz állampolgár által benyújtott, 21 
aláírást tartalmazó 0031/2006. számú petíció a hulladék 
ártalmatlanításából származó dioxinok által okozott jelentős 
egészségi kockázatokról

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

17.

A Monica Sepe, olasz állampolgár által a „Serre per la vita” 
bizottság nevében benyújtott 0026/2007. számú petíció szilárd 
településihulladék-lerakó elleni tiltakozásról
valamint
A Giovanni Roviello, olasz állampolgár által benyújtott 
0756/2007. számú petíció a közegészséget és a felszín alatti 
vízkészleteket veszélyeztető szennyvízelvezetőről
valamint
A Gigliola Izzo, olasz állampolgár által benyújtott 0789/2007. 
számú petíció egy gazdálkodási terület és lakóövezet közelében 
található, ökológiai hulladékból készült pellet tüzelőanyagot 
tároló létesítmény elleni tiltakozásról
valamint
A Francesco Di Pasquale, olasz állampolgár által benyújtott, 
0910/2007. számú petíció a Campaniában bekövetkezett 
környezetvédelmi válsághelyzetről

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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valamint
A Vincenzo Gala, olasz állampolgár által benyújtott 0991/2007. 
számú petíció a campaniai régióban egy különálló hulladékgyűjtő 
rendszerre irányuló kérelemről
valamint
A Francesco Miglino, olasz állampolgár által a „Partito 
Internettiano” nevében benyújtott, 0012/2008. számú petíció 
Nápolyban és az olaszországi Campania régióban a háztartási 
hulladék tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban kialakult 
helyzetről
valamint
F.C., olasz állampolgár által benyújtott 0016/2008. számú petíció 
a háztartási hulladékok kapcsán Campaniában (Olaszország) 
kialakult válságos helyzetről
valamint
A Sebastiano Perrone, olasz állampolgár által benyújtott 
0209/2008. számú petíció a hulladék ártalmatlanításával 
kapcsolatban kialakult válságról és a Nápoly közeli Marigliano 
lakosainak demokratikus jogairól
(a petíció benyújtójának jelenlétében)
valamint
A Tommaso Esposito és Virginia Petrellese, olasz állampolgárok 
által a hulladékégető-művek elleni polgári akciócsoport nevében 
benyújtott, 0347/2008. számú petíció az olaszországi (Nápoly 
közeli) accerrai hulladékégető-műről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

A Marina Salvadore, olasz állampolgár által benyújtott 
0587/2007. számú petíció a Campaniában tapasztalható súlyos 
egészségügyi problémáról, valamint a regionális és a helyi 
hatóságok felelősségéről

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

A Raffaele Pacilio, olasz állampolgár által benyújtott 1082/2008. 
számú petíció a gumiabroncsok illegális égetéséről és a Nápoly 
(Olaszország) környékén található egyéb hulladékokról

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981

A Salvatore Fatone, olasz állampolgár által benyújtott 0396/2009. 
számú, 152 aláírást tartalmazó petíció az olaszországi Cuma-
Licolában található víztisztító berendezésről

  CM– PE 429 645/REV
   FdR 797132

A Daniele Giove, olasz állampolgár által benyújtott 1223/2009. 
számú petíció a környezetszennyezésről, pontosabban a 
Casalnuovo di Napoliban (Olaszország) fennálló 
környezetszennyezési problémáról

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN

18. A Ferdinando Kaiser, olasz állampolgár által benyújtott 
0955/2008. számú petíció a Chiaianóban (Olaszország) 
létesítendő szemétlerakóról

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975
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valamint
Az A. S., olasz állampolgár által benyújtott 1011/2008. számú 
petíció a Nápoly mellett, Chiaianóban (Olaszország) létesítendő 
szemétlerakóról

19. Daniel Pequeño Prado, spanyol állampolgár által benyújtott, 4000 
aláírást tartalmazó 0260/1999 sz. petíció a közösségi 
költségvetésből finanszírozott, vigoi települési szennyvizet tisztító 
állomásról
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)
valamint
A „Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigoetition”, spanyol 
szervezet által benyújtott, 0462/2006 sz. petíció a galíciai 
tengerpart – különösen a Vigói-öböl – szennyezéstől és 
környezeti károktól való védelméről
(a petíció benyújtóinak jelenlétében)
valamint 
Antonio Lores Franco spanyol állampolgár által a „San Simón 
Bay Conservation Platform” szervezet nevében benyújtott 
0138/2009 sz. petíció a Vigói-öböl szennyezéséről
(a petíció benyújtójának jelenlétében)

   CM-O–
   PE 287.092/REV. VIII
   FdR 782509

   PETI20100127_sir
   138-09_EN

20. Javier Gomez Gonzalez, spanyol állampolgár által benyújtott 
1380/2007. számú petíció az „Emasagra” (Granada, 
Spanyolország) vállalat tevékenysége kapcsán a tájékoztatáshoz 
való jogról és a települési szennyvíz kezeléséről szóló EK-
jogszabályok állítólagos megsértéséről

    CM–PE 414 063/REV
    FdR 794523

21. Jan Terkel Nielsen, dán állampolgár által benyújtott 0468/2007. 
számú petíció egy dániai üdülőépítési projekttel kapcsolatban az 
uniós környezetvédelmi szabályok megsértéséről

   CM-O–PE
   402.618/REV
   FdR 782457

22. Krystyna Kowalska, lengyel állampolgár által benyújtott 
0553/2007. számú petíció a környezeti levegő minőségének 
vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 96/62/EK tanácsi irányelv, 
valamint a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-
dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra 
vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április 22-i 99/30/EK 
tanácsi irányelv lengyel hatóságok által történő megsértéséről

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459
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23. Spiridon Andriopoulos, görög állampolgár által benyújtott 
0230/2009. számú petíció a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli 
elterjedésének megelőzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről 
szóló 2007/365/EK bizottsági határozatnak a görög hatóságok 
általi figyelmen kívül hagyásáról

   CM-O– PE 427.088
   FdR 786480

* * *

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

24. Eusebio Ortega Villalvilla spanyol állampolgár által – a „San 
Andrés de los Tacones” lakóközösség, és 1 társaláíró 
képviseletében – benyújtott 0685/2004. sz. petíció az EU 
jogszabályok – egy iparterület fejlesztése kapcsán történő –
állítólagos megsértéséről

   CM– PE 362,774/REV
   FdR 797155

25. A Ramón Román Gálvez spanyol állampolgár által a „Plataforma 
Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática” (PNAPI) 
(Informatikatanárok Egyesületei Országos Platformja) nevében 
benyújtott 0074/2005 számú petíció a spanyolországi oktatási 
rendszerről, jelen esetben az informatikai kurzusokról szóló, az 
Európai Unió által közzétett vitatható információkról

   CM-O
   PE 372 036/REV. II
   FdR 782442

26. Antero Oliveira Resende, portugál állampolgár által a „PCP/PEV” 
(„Coligaçao Democrática Unitária”) nevében benyújtott, 
0969/2005. számú petíció a Santa Maria da Feira-i 
környezetszennyezésről 

   CM– PE 407,947/REV
   FdR 797156

27. Dietmar Bieber, német állampolgár által benyújtott 0978/2005. 
számú petíció a gázüzemű berendezésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 90/396/EGK irányelv 
Németország általi állítólagos be nem tartásáról

   CM–
   PE 378,479/REV. II
   FdR 797158

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

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160
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29. Juan de Dios Gutierrez Cogolor, spanyol állampolgár által az 
„Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector 
XXX” nevében benyújtott, 0465/2006. számú petíció a 
Spanyolországban található Mutxamel ivóvizének minőségéről 

   CM– PE 419,970/REV
   FdR 797161

30. Barbara Kohnke, lengyel állampolgár által előterjesztett 
0480/2006. számú, 15 aláírást tartalmazó petíció a Puck 
közelében található szélenergia-park környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásáról

   CM– PE 390 694/REV
   FdR 797162

31. Marta Brzozowska, lengyel állampolgár által az „Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków” nevében benyújtott, 0745/2006. 
számú petíció az északkelet-lengyelországi Warminsko-
Mazurskie területén élő fehér gólya (Ciconia ciconia) védelméről

   CM–
   PE 392,212/REV. III
   FdR 797163

32. Petko Kovatchev, bolgár állampolgár által benyújtott 0507/2007. 
számú, 3 aláírást tartalmazó petíció egy autópálya-infrastruktúrára 
vonatkozó projekt közösségi finanszírozása elleni tiltakozásról 

   CM-O–
   PE 400.363/REV
   FdR 777476

33. Torkild Todsen, dán állampolgár által a „Borgergruppen” (Polgári 
Csoport) nevében benyújtott, 0980/2007. számú petíció a dániai 
Kiplev és Sønderborg közötti autópálya-építési projektről

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465

34. Giuseppe Lipari, olasz állampolgár által a „construiamo il 
domani” (építsünk a jövőnek) nevében benyújtott, 1039/2007 sz. 
petíció az olaszországi orvostudományi és szájsebészeti karokra 
való bejutás kapcsán az  oktatáshoz való alapvető jog állítólagos 
megsértéséről

    CM– PE 430 776
    FdR 797169

35. Fabienne Martinie, francia állampolgár által a PADI EUROPE 
nevében benyújtott, 1238/2007. számú petíció a külföldi 
búvárképesítések franciaországi elismeréséről

   CM–
   PE 414,261/REV. II
   FdR 797185

36. Juan Gamero Egea, spanyol állampolgár által a „Comision de 
Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte 
Marismas” nevében benyújtott, 0262/2008. számú petíció a 
Donana (Andalúzia) nemzeti park ökoszisztémájának védelméről

   CM– PE 416,478/REV
   FdR 797192

37. Joachim Schubert, német állampolgár által benyújtott 0339/2008. 
számú petíció a 261/2004/EK rendelet megsértésével kapcsolatos 
panaszok figyelembevételének a német szövetségi repülésügyi 
hatóság általi elmulasztásáról 

   CM– PE 415,112/REV
   FdR 797195

38. Boyko Stoyanov, bolgár állampolgár által benyújtott 0403/2008. 
számú petíció az állattenyésztés terén a különböző érdekelt felek 
felelősségi köreinek hosszú távú szabályozásáról és a Bolgár 
Köztársaságban az agrárpolitika végrehajtásáról 

   CM– PE 416,502/REV
   FdR 797196
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39. Giancarlo Albera, olasz állampolgár által a „Coordinamento dei 
Comitati Cittadini” nevében benyújtott, 0515/2008. számú petíció 
a Vicenza (Olaszország) melletti amerikai katonai bázisról

   CM– PE 423,643/REV
   FdR 797202

40. Ehrhardt Bekeschus, német állampolgár által benyújtott 
0675/2008. számú petíció a biztosítási közvetítésről szóló 
irányelvről, a bankválságról és a pénzügyi szolgáltatási ágazatban 
a személyzet képzéséről

   CM-O–
   PE 418.078
   FdR 759792

41. Luis Cerillo Escudero, spanyol állampolgár által az „Ecologistas 
en Accion de Valencia” nevében benyújtott, 0716/2008. számú 
petíció a valenciai Forma-1-es pálya projekt kapcsán a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló 85/337/EK irányelvben foglaltak 
állítólagos megsértéséről

   CM– PE 430,780
   FdR 797223

42. Ernesto Cesarini, olasz állampolgár által benyújtott 1050/2008.
számú, 40 aláírást tartalmazó petíció egy Civitavecchiánál és 
Montalto di Castrónál (Olaszország) létesítendő széntüzelésű 
erőműről

   CM– PE 423,917/REV
   FdR 797215

43. Véronique Robert, francia állampolgár által benyújtott 1077/2008. 
számú petíció a „Pegaz” metánterminál projektről, és annak a 
Gironde folyamtorkolatára, valamint a Médoc régióra gyakorolt 
káros hatásáról
valamint
Françoise Bourgnon, francia állampolgár által benyújtott 
1133/2008. számú petíció a „Pegaz” metánterminál projektről, és 
annak a Gironde folyamtorkolatára, valamint a Médoc régióra 
gyakorolt káros hatásáról 
valamint
J.P.Robert, francia állampolgár által benyújtott 1333/2008. számú 
petíció Le Verdon-Médoc közelében a Gironde folyó torkolatánál 
egy LNG-terminálnak a 4Gas által javasolt megépítéséről és 
üzemeltetéséről
valamint
Josiane Nouvel, francia állampolgár által benyújtott 1585/2008. 
számú petíció a „Pegaz” metánterminál projektről, és annak a 
Gironde folyamtorkolatára, valamint a Médoc régióra gyakorolt 
káros hatásáról

   CM– PE 424,008/REV
   FdR 797216

44. Vasil Kadrinov, bolgár állampolgár által benyújtott 1334/2008. 
számú, 509 aláírást tartalmazó petíció a bolgár Poibrene város 
vizében és talajában tapasztalható fémszennyezésről

   CM-O–
   PE 426.984
   FdR 785715

45. Klaus Samer, német állampolgár által benyújtott 1669/2008. 
számú petíció a Deutsche Telekom monopóliumáról a rögzített 
távközlési piacon, valamint a Deutsche Telekom rossz 
ügyfélpolitikájáról

    CM– PE 430,783
    FdR 797227
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46. G. H., német állampolgár által benyújtott 1679/2008. számú 
petíció a segély folyósítása mellett történő külföldi 
munkakeresésről

   CM– PE 430,784
   FdR 797228

47. Eleni Popori, görög állampolgár által benyújtott 1723/2008. 
számú petíció a görög vízi rendészetnél orvosként való 
alkalmazással kapcsolatos, életkoron alapuló megkülönböztetésről

   CM– PE 430,785
   FdR 797229

48. Francesco Zurlo, olasz állampolgár által a „Verdi Crotone -
Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone” nevében 
benyújtott 0052/2009. számú petíció Crotone hulladékkal való 
szennyezéséről, az információhoz való elégtelen hozzáférésről és 
a szennyező fizet elvről

    CM– PE 430,787
    FdR 797231

49. M. A., német állampolgár által benyújtott 0164/2009. számú 
petíció a német „Hartz IV” törvények az Európai Szociális 
Chartával való állítólagos összeegyeztethetetlenségéről

    CM– PE 430,790
    FdR 797236

50. Maria Pico Primoy, spanyol állampolgár által benyújtott 
0446/2009. számú petíció a La Coruña-i Fenében (Spanyolország) 
található Vilar do Colo ipari park bővítéséről
valamint
A Juan José Cabana Rey spanyol állampolgár által a Baa-folyó 
védelméért küzdő egyesület nevében benyújtott 0481/2009. 
számú petíció a fenei (La Coruña) Vilar do Colo ipartelep 
tervezett bővítéséről

    CM– PE 430,794
    FdR 797241

51. Valentina della Santa olasz állampolgár által benyújtott 
0477/2009. számú petíció egy olaszországi tartózkodási 
engedéllyel kapcsolatos problémáról

   CM– PE 430,795
   FdR 797242

52. Giorgio Tommasi, olasz állampolgár által a Consorzio Tutela 
Vini Bardolino DOC nevében benyújtott, 1550 aláírást 
tartalmazó, 0565/2009 sz. petíció a rozéborokról

   CM– PE 428 126
   FdR 789552

53. Samuel Martín-Sosa Rodríguez spanyol állampolgár által az 
„Ecologistas en Acción” nevében benyújtott, 0585/2009 számú 
petíció egy melillai golfpálya uniós pénzügyi alapok 
felhasználásával történő megépítéséről

    CM– PE 430,798
    FdR 797245

54. Jean-Philippe Ducart belga állampolgár által a Test Achats asbl 
nevében benyújtott, 1 további aláírással ellátott, 0589/2009 számú 
petíció a FORTIS Bank részvényesei magántulajdon védelméhez 
való jogának megsértéséről

   CM– PE 430 519
   FdR 794581
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55. Johann Daniel, német állampolgár által benyújtott 0621/2009. 
számú petíció a harmadik országokból történő 
cigarettabehozatalról

    CM– PE 430,805
    FdR 797252

56. D.A., német állampolgár által benyújtott 0623/2009. számú 
petíció a Hollandiában és Németországban történő kettős 
adóztatásról

    CM– PE 430,806
    FdR 797253

57. Isabel Leite, portugál állampolgár által benyújtott, 0633/2009 
számú petíció nem megfelelő végzettségű kisegítő tanár 
alkalmazásáról a luxembourgi európai iskolában

   CM– PE 430,818
   FdR 797384

58. Hans Peter, német állampolgár által benyújtott, 0639/2009 számú 
petíció a 684/92/EK rendelet felülvizsgálatáról, különös 
tekintettel a távolsági buszos és a buszos személyszállításra 
vonatkozó dokumentumokra

   CM– PE 430,819
   FdR 797386

59. Fernando Prieto-Ruiz (spanyol állampolgár) által a 
szőlőtermesztők és bortermelők spanyol, francia és olasz nemzeti 
szövetségei nevében benyújtott, 0664/2009. számú petíció a 
rozéról szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletre vonatkozó javasolt 
végrehajtási rendeletről
valamint
Jacques Barbier, belga állampolgár által a „Couper n'est pas rosé” 
kampány nevében benyújtott 718/2009. számú, petíció a rozébor 
védelméről 

   CM– PE 430 521
   FdR 794583

60. Sylvia van der Weg, holland állampolgár által benyújtott 
0707/2009. számú petíció az euró bevezetésének 
következményeiről

   CM– PE 430,821
   FdR 797389

61. J. K., német állampolgár által benyújtott 0721/2009. számú 
petíció az áruk Európai Unión belüli szabad mozgásáról szóló 
rendelkezések Német Szövetségi Köztársaság általi állítólagos 
megsértéséről 

   CM– PE 430,822
   FdR 797391

62. Martina Moritz német állampolgár által benyújtott 0755/2009. 
számú petíció a németországi rádió- és televízió-előfizetési 
díjakról

   CM– PE 430,823
   FdR 797392

63. Günther Heinfred német állampolgár által benyújtott 0764/2009. 
számú petíció a közúti fuvarozási ágazatra vonatkozó vezetési 
időről szóló rendelet alkalmazásáról Németországban

   CM– PE 430,824
   FdR 797394

64. E.T. német állampolgár által benyújtott 0765/2009. számú petíció 
a „Deutsche Reichsbahn” kelet-németországi vasúttársaságnál 
felhalmozott nyugdíjjogosultságai elismeréséről

   CM– PE 430,825
   FdR 797396
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65. A következő ülés időpontja és helye
 2010. február 23., 09.00 – 12.30 és 15.00 – 18.30


