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JEGYZŐKÖNYV
a 2010. február 23-án 9.00 és 12.30 között, valamint a 15.00 és 18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2010. február 23-án, kedden 11.30-kor Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével 
megnyitják.

A koordinátorok ülésére zárt ülés keretében kerül sor 9.00 és 11.30 között.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 439.108)

A napirendtervezetet módosítások nélkül elfogadják.

2. A 2010. január 27–28-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A jegyzőkönyvet módosítások nélkül elfogadják.

3. Az alelnök közleményei: Chrysoula Paliadeli bejelenti a következőket:

 Az elnök, Erminia Mazzoni elnézést kér a bizottságtól, amiért nem tud jelen lenni az 
ülésen; Michael Cashman szintén sajnálatát közvetíti távolléte miatt, mivel a dél-
afrikai küldöttség elnökeként hivatalos kiküldetésen vesz részt.

 A 7. napirendi pontot (a biológiai sokféleségről szóló munkadokumentum 
megvitatását) a következő (2010. március 22–23-i) ülésre halasztják Victor Boştinaru 
kérésére, aki továbbra sem elégedett a bizottság tagjai számára kiosztott változattal. A 
továbbiakban egy módosított változatot köröztetnek majd a tagok körében;

 A 9. napirendi pont (a 0878/2007. számú petíció) megvitatását Josefa Andrés Barea 
kérésére elnapolják;

 Az alábbi napirendi pontok megvitatására a petíció benyújtóinak jelenlétében kerül 
sor: 14. pont (0539/2007. számú petíció), 15. pont (1282/2007. számú petíció), 20. 
pont (0669/2006. számú petíció), 22. pont (0742/2007. számú petíció), 24. pont 
(0006/2009. számú petíció);

 Nem érkeztek ellenvetések a lezárandó vagy újból megnyitandó petíciókra vonatkozó 
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javaslatok jegyzékével kapcsolatban, amelyet megfontolás céljából az ülést megelőző 
héten kiosztottak a bizottság tagjai számára. Következésképpen az 1021/2003., 
0026/2005., 0892/2008. és az 1565/2008. számú petíciókat újból megnyitják a 
beérkezett új lényegi információk alapján, az 1447/2009. számú petíciót pedig 
Michael Cashman és Arlene McCarthy kérésére nyitják meg újból, akik hivatalos 
választ kértek a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságtól és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságtól; a 0174/2007., 1670/2009., 154/2006., 210/2006., 
435/2006. számú petíciókat lezárják, mivel a petíció benyújtói nem válaszoltak a 
részletesebb tájékoztatás iránti felkérésekre; a 0550/2006. számú petíciót is lezárják, 
mivel az ügyben megszületett az Európai Bíróság ítélete, míg az 1009/2007. számú 
petíciót az Európai Bizottság válasza alapján zárják le, amelyet a 2009. július 13-i 
elektronikus levélben megerősítettek.

4. Egyéb kérdések: nincsenek.

5. Az alelnök közleményei a koordinátorok határozatairól:

 Az EPP képviselőcsoport által benyújtott kérelmek a titkárság munkáját illetően:

a) A petíciók elfogadhatósága: az EPP felajánlotta, hogy előterjeszti azon petíciók 
jegyzékét, amelyeknek véleménye szerint nem kellene az ÖTA (Összefoglalás, 
tájékoztatás és ajánlások) dokumentumok részét képezniük, mivel azok a polgárokkal 
folytatott levelezés vagy a SOLVIT hatálya alá tartozhatnak; a titkárság tegyen 
javaslatot a bizottság tagjainak a petíciók elfogadhatóságára vonatkozó pontos 
kritériumokról és szabályokról. 

b) A koordinátorok üléseinek jegyzőkönyve: eszmecserét követően megegyezés 
születik arról, hogy a titkárság észrevételezés és jóváhagyás céljából egy összefoglaló 
dokumentumot készít a koordinátorok által hozott határozatokról vagy javaslatokról, 
lehetőség szerint az ülést követő három napon belül; a dokumentumot ezt követően 
beillesztik az ülés hivatalos jegyzőkönyvébe;

c) Az ülés napirendjét – az elnök támogatása mellett – általános szabályként az ülés 
előtt egy héttel, és lehetőség szerint minél korábbi értesítéssel elküldik a bizottság 
tagjainak; a bizottság tagjai megemlítik a bizottság titkársága és a képviselőcsoportok 
titkárságai között szerdánként Strasbourgban tartott rendszeres előkészítő ülések 
fontosságát.

d) Az ülésen részt vevő petíció benyújtóinak meghívása és költségeik megtérítése, 
valamint a külső missziók költségvetése: Emlékeztetnek arra, hogy a koordinátorok 
tudomásul vették a petíció benyújtóinak 2009-ben történt meghívásáról szóló jelentést 
és elszámolást, amelyet a titkárság a legutóbbi ülésen ismertetett. Ezen felül
megegyezés születik arról, hogy az elnök a továbbiakban hivatalosan is jóváhagyja a 
titkárság által a petíció benyújtói útiköltségének megtérítésére és napidíjára 
vonatkozóan benyújtott ajánlásokat. A koordinátorok a költségek megtérítésére 
vonatkozó feltételeket is tudomásul vették. A bizottság tagjai felkérik a titkárságot, 
hogy küldjön írásos dokumentumot a tagoknak, amelyben pontosan kifejti a titkárság 
által a költségek megtérítésére vonatkozóan kiválasztott kritériumokat.

e) Az európai parlamenti képviselők asszisztenseinek részvétele a küldöttségi 
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látogatásokon és azok általános megszervezése a bizottság részéről – sor kerül az 
alábbi kérdés tisztázására: az asszisztensek elkísérhetik a képviselőket, amennyiben 
azok állják költségeiket. Megállapodnak arról, hogy a küldöttségi és tényfeltáró 
látogatásokat a lehető legkorábban tervbe kell venni, szem előtt tartva a bizottság 
feladatait. A bizottság tagjai azon a véleményen vannak, hogy megfelelő forrásokat 
kell biztosítani a tényfeltáró látogatások során a bizottság nevében szervezett hivatalos 
fogadásokhoz, az elnök éves juttatásának csökkentése nélkül.

(Általánosabb jellegű dokumentumot kérnek a titkárságtól, amelyben megjegyzést 
fűznek a vita során felmerülő kérdésekhez).

 Ausztriai és olaszországi tényfeltáró látogatások (Campania): 

a) Miután az Elnökök Értekezlete és az elnökség jóváhagyta az ausztriai tényfeltáró 
látogatást (a 0672/2007. számú petícióval összefüggésben), a képviselőcsoportokat 
felkérik, hogy jelöljék ki a küldöttség tagjait és tegyenek javaslatot megfelelő 
időpontokra.

b) Az elnök részletesebb engedélyezési kérelmet nyújt be az Elnökök Értekezletéhez a 
campaniai küldöttségi látogatásra vonatkozóan (a 0683/2005. számú és 16 további 
petícióval összefüggésben).

 A Real Academia de Bellas Artes de Toledo által benyújtott 0672/2009. számú
petíció a város kulturális tájának megóvásáról:  a titkárság jóváhagyás céljából 
ismételten köröztetni kívánja a bizottság tagjainak körében a szóban forgó petícióra 
vonatkozó részletes ajánlásokat tartalmazó ÖTA dokumentumot.

 A Carlos José Iturgaiz Angulo által a 0904/2009., 1130/2009., 1243/2009., 
1523/2009., 1573/2009., 1245/2009. számú petíciókra vonatkozó ajánlással 
kapcsolatban felvetett kérdések megvitatása: A vita elkezdődik, azonban idő 
hiányában azt nem sikerült befejezni. Iturgaiz úr kérdéseket intéz a titkársághoz az 
ajánlásokban azok elfogadását követően történt bizonyos változtatásokkal 
kapcsolatban, amelyek az ePetition weboldalon is fellelhetők, és amelyeket a 
koordinátorok ülése során ismertettek. A vita még nem zárult le.

 A Dan Brenan gazdaságában kialakult helyzettel (0161/2006. számú petíció) 
foglalkozó állásfoglalás-tervezet: A koordinátorok jóváhagyták az állásfoglalás-
tervezetet, amelyet továbbítanak az Európai Parlament elnökének azzal a kéréssel, 
hogy azt az eljárási szabályzat 202. cikkének (2) bekezdése alapján terjesszék elő egy 
soron következő plenáris ülésen.

 A tengerparti területek védelméről szóló spanyol törvénnyel kapcsolatban 
beérkezett petíciók (0174/2008. számú és további 25 petíció) megvitatása: A 
koordinátorok úgy határoztak, hogy a szóban forgó petíciók megvitatására két 
szakaszban kerül sor, az alábbiak szerint: a spanyol hatóságok képviselőinek előadása 
a bizottságban 2010. március 22-én délután, valamint a petíció benyújtóinak előadása 
a bizottságban 2010. március 23-án délelőtt.

 ATMS petíció (0473/2008. sz.) – a koordinátorok úgy határoztak, hogy hivatalos 
véleményt kérnek a Jogi Bizottságtól, valamint megfontolják egy állásfoglalás-
tervezet előterjesztését az eljárási szabályzat 202. cikkének (2) bekezdése alapján.
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 Egyéb kérdések: A koordinátorok ellenőrizni fogják, hogy az egyes 
képviselőcsoportok tagjai rendelkezésre állnak-e a 2010. április 7–8-ára ütemezett 
bizottsági ülés idejére, a titkárság pedig vállalta az esetleges alternatív időpontok 
feltérképezését. 

6. Tényfeltáró látogatás Huelvában – a résztvevők szóbeli beszámolója:

A küldöttség tagjai rövid előadást tartanak, és ismertetik a látogatás utáni első 
következtetéseiket. Pascale Gruny, a küldöttség vezetője kifejti, hogy a képviselőkkel
egymásnak ellentmondó tanulmányokat ismertettek a térségben fennálló szennyezésre 
vonatkozóan, valamint hangsúlyozza, hogy az érintett felekkel szervezett találkozókat 
követően a képviselők számára nyilvánvalóvá vált a felek közötti kommunikáció 
hiánya, ezért arra a következtetésre jutottak, hogy a jelentésükben foglalt ajánlások 
egyike ezzel a kérdéssel foglalkozik majd. Margrete Auken sajnálatának ad hangot 
amiatt, hogy nem sikerült ellátogatni pontosan arra a helyszínre, ahol a petíció 
benyújtóinak állítása szerint legerősebb a szennyezés. Victor  Boştinaru
elégedettségét fejezi ki a küldöttségi tagok közötti kiváló együttműködést illetően, és 
hangsúlyozza a kiegyensúlyozott ajánlások kidolgozásának fontosságát. Továbbá 
megkérdőjelezi az Európai Bizottság által arra fordított időt, hogy a képviselők 
rendelkezésére bocsássa az Euratom-Szerződés 35. cikke értelmében 2009. 
szeptember 14-én végzett helyszíni látogatást követően kidolgozott jelentés 
összefoglalását. Minden felszólaló említést tesz a spanyol média által tanúsított
fokozott érdeklődésről, és nagyra értékeli a látogatás lebonyolításának általános 
menetét, amely megakadályozta hatályának és üzenetének esetleges torzulását. 

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának képviselője kifejti, hogy 
vizsgálat folyik a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv, az ásványinyersanyag-
kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelv és a 
hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv helyes alkalmazását illetően, a 
foszforos gipsz és egyéb veszélyes hulladék elhelyezése tekintetében.

Az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság képviselői hangsúlyozzák, hogy a 
lehető leghamarabb továbbították a Bizottság helyszíni ellenőrzéséről szóló jelentést, a
végleges dokumentum jóváhagyását szabályozó eljárási szakaszok fényében. Továbbá 
kijelentik, hogy a térségben több szakértő által elvégzett, radioaktivitásra irányuló 
mérések adatai közötti ellentmondás csupán látszólagos. Véleményük szerint a 
különbségek a külső tényezőkkel magyarázhatók, amelyek befolyásolhatták a mérési 
mintákat (pl. az eső).

Felszólalnak: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (az Európai Bizottság 
Környezetvédelmi Főigazgatóságának képviselője); Wolfgang Klib and Eberhardt 
Henrich (az Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóságának 
képviselői).

Határozat: Pascal Gruny munkadokumentumot terjeszt elő a látogatással 
kapcsolatban, és nyomon követési ajánlásokat javasol.  
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7. A Yolanda Díaz Pérez, spanyol állampolgár által az „Izquierda Unida de Galicia”
(Egyesült Galiciai Baloldal), Jesús Ignácio Caselas Pérez és további 4 aláíró által a 
„Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol”, valamint Bernardo 
Bastida Sixto által a „Cofradía de Pescadores de Ferrol” (Ferrol Halászati 
Érdekképviseleti Szervezet) nevében benyújtott, 1322/2007. számú petíció a 
mugardosi La Coruña területén egy újragázosító üzem megnyitásáról

Felszólalnak: Yolanda Villar Ruberte (az Európai Bizottság képviselője), Willy 
Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo és az alelnök.
Határozat: a petíciót a petíció benyújtója által írásban szolgáltatott kiegészítő 
információk alapján az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le.

8. A 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 

Felszólalnak: Helmut Bloech (az Európai Bizottság képviselője), Carlos José Iturgaiz 
Angulo és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le.

Az ülést 12.38-kor felfüggesztik, majd 15.10-kor Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével 
folytatják.

9. A 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

Felszólalnak: Tibor Vaszi (az Európai Bizottság képviselője), Sarah Ludford, David 
Lowe (egységvezető, EP titkárság) és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig (amely a 
brit hatóságok válaszára vár) nem zárják le.

10. A Barry Curtin, ír állampolgár által a „Watergrasshill Community Association”
nevében benyújtott, 0539/2007. számú petíció a közösségi jogszabályoknak corki 
tanács részéről egy regionális jelentőségű víztartó réteg feletti kőfejtés 
engedélyezésével történő állítólagos megsértéséről

Felszólalnak: Barry Curtin (a petíció benyújtója), Helmut Bloech (az Európai 
Bizottság képviselője), Seán Kelly, Joe Higgins és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le; az elnök levelet intéz John Gormley ír környezetvédelmi miniszterhez, amelyben 
felkéri a szóban forgó kőfejtő tényleges méretének tisztázására. 
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11. A Rémi Sallé, francia állampolgár által a 4CASP egyesület nevében benyújtott, 
1282/2007. számú petíció az Orléans-tól keletre, az Orléans körüli körgyűrű („le 
grand contournement”) kapcsán a Loire folyón tervezett híd környezeti hatásáról

Felszólalnak: Maguy Pleynet (a petíció benyújtójának képviselője), Joseph van der 
Stegen (az Európai Bizottság képviselője), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, Margrete 
Auken (aki emlékeztet egy bizottsági küldöttség által a térségben tett 2007. évi 
látogatásra, valamint az annak kapcsán megfogalmazott és elfogadott ajánlásokra) és 
az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le; az elnök levelet intéz az illetékes francia hatóságokhoz (Agglomération d'Orléans), 
amelyben hangsúlyozza, hogy a tervek és projektek jóváhagyására az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok tiszteletben tartása mellett kerülhet sor. 

12. Az Olivier Pereon, francia állampolgár által a sós mocsarak munkavállalói 
szövetsége nevében benyújtott, 0551/2008. számú petíció egy guerandei tervezett 
NATURA 2000 terület közelében végzendő fejlesztési munkálatokra vonatkozó 
területrendezési engedély kiadását követően a 92/43/EGK irányelv állítólagos 
megsértéséről

Felszólalnak: Joseph van der Stegen (az Európai Bizottság képviselője), Pascale 
Gruny, Victor Boştinaru, Sandrine Bélier és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig (amely a 
francia hatóságok írásbeli megerősítésére vár arra vonatkozóan, hogy a projekttel 
felhagytak) nem zárják le; szükség esetén az elnök emlékeztetőt küld Guérande 
polgármesterének, akinek már korábban is írt ugyanezen kérdésben. 

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

Felszólalnak: Irene Plank (az Európai Bizottság képviselője), Margrete Auken és az 
alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

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

Felszólalnak: Silvya Aile (az Európai Bizottság képviselője), Margrete Auken és az 
alelnök.
Határozat: a petíciót nem zárják le az Európai Bizottságtól az autópálya okozta 
megnövekedett forgalom halmozott hatásaira vonatkozóan kapott további 
tájékoztatásig. 
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15. Az Anton Huber, német állampolgár által benyújtott 0832/2008. számú petíció a 
Duna Staubing és Vilshofen közötti szakaszának hajózhatóságára vonatkozó 
vizsgálat céljaira megítélt támogatások leállítására vonatkozó kérelemről 

Felszólalnak: Cesare Bernabei (az Európai Bizottság képviselője), Peter Jahr és az 
alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le; tájékoztatást kérnek a petíció benyújtójától, aki a kutatási program keretében 
létrehozott ellenőrző csoport tagja. 

16. Az Andreas Varnakiotis, görög állampolgár által benyújtott 0742/2007. számú 
petíció egy szemétlerakó Akhájában (Görögország) történő elhelyezéséről

Felszólalnak: Andreas Varnakiotis (a petíció benyújtója); Yannis Couniniotis (az 
Európai Bizottság képviselője), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Sandrine Bélier, 
Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le; az elnök levelet intéz Tina Mpirmpili görög környezetvédelmi miniszterhez.

17. Az I. K., görög állampolgár által benyújtott 0669/2006. számú, két aláírást 
tartalmazó petíció a görögországi Spetses szigetén történő szennyezésről  

Felszólalnak: Ioannis Kokkalas (a petíció benyújtója); Helmut Bloech (az Európai 
Bizottság képviselője), Victor Boştinaru, Pascale Gruny és az alelnök.
Határozat: a petíciót nem zárják le, továbbá sürgetik az Európai Bizottságot, hogy 
érvényesítsen szankciókat Görögországgal szemben a Szerződés 260. cikke 
értelmében; az elnök levelet intéz Tina Mpirmpili görög környezetvédelmi 
miniszterhez, valamint Spetses polgármesteréhez (a levelek másolatát tájékoztatás 
céljából megküldik a görög parlamentnek).

18. A Panagiotis Bouras, görög állampolgár által a Megalopoli városi tanács nevében 
benyújtott, 0978/2008. 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 elmulasztásáról

Felszólalnak: Yannis Couniniotis (az Európai Bizottság képviselője) és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. 

19. A Jean Marie Taga Fosso, francia állampolgár által benyújtott 0006/2009. számú 
petíció a brit hatóságok által francia gyógyszerészeti oklevelének el nem ismerése 
kapcsán alkalmazott, állampolgárság alapján történő megkülönböztetéséről
Az A.E., spanyol állampolgár által benyújtott 1413/2009. számú petíció az Egyesült 
Királyságban a gyógyszerész szakmához való hozzáféréssel összefüggésben az 
állampolgárság alapján történő állítólagos megkülönböztetéséről  

Felszólalnak: Jean Marie Taga Fosso (a petíció benyújtója), Peter Mihok (az Európai 
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Bizottság képviselője), Pascale Gruny, Victor Boştinaru és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le (a bizottság tudomásul veszi az Európai Bizottság arra irányuló szándékát, hogy az 
ügyet az Európai Bíróság elé tárja, és gyors fellépésre ösztönzi azt); az elnök levelet 
intéz az Egyesült Királyság Európai Unió mellé rendelt állandó képviselőjéhez, 
amelyben felkéri, hogy ismertesse az európai polgárok gyógyszerész szakmához való 
hozzáférésére vonatkozóan bevezetett korlátozások indokait. 

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

Felszólalnak: Angelika Koman (az Európai Bizottság képviselője) és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

21. A Sergio Niola, olasz állampolgár által benyújtott 1221/2008. számú petíció az 
Olaszországban sugárzott televíziós gyógyszerreklámokról

Felszólalnak: Florian Schmidt (az Európai Bizottság képviselője) és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

22. A B. M., olasz állampolgár által benyújtott 1325/2008. számú petíció a diszkriminatív 
olasz egészségbiztosítási törvényről 
A Mirella Collina, olasz állampolgár által a „Funzione Pubblica CGIL Imola”
nevében benyújtott, 0307/2009. számú, 1215 aláírást tartalmazó petíció az új olasz 
egészségügyi törvényről

Felszólalnak: Petra Schott (az Európai Bizottság képviselője) és az alelnök.
Határozat: a petíciót az Európai Bizottság válasza alapján lezárják.

23. A következő ülésre halasztott petíciók: 0878/2007., 0482/2009., 0484/2009., 
0933/2007., 0042/2009., 0078/2007. és 0439/2009.

24. A B. csoportba sorolt petíciók 

 A 0612/2004., 0161/2005., 1223/2007., 0930/2005., 0230/2006., 0239/2009., 
0242/2009., 0323/2009., 0755/2009., 0970/2009., 0563/2007., 1245/2007., 
1340/2007., 0177/2008., 0425/2008., 1292/2008., 1303/2008., 1311/2008., 
1428/2008., 1567/2008., 1577/2008., 0102/2009., 0525/2009., 0601/2009., 
0607/2009., 0705/2009., 0750/2009., 0779/2009., 0807/2009., 0817/2009., 
0839/2009., 0858/2009., 0870/2008., 0887/2009., 0925/2009., 0933/2009. és
0957/2009. számú petíciókat a Bizottság válasza alapján lezárják. 

25. Egyéb kérdések: A jegyzőkönyvhöz mellékelik azon petíciók jegyzékét, amelyeket 
2010. január 28. és 2010. február 23. között elfogadottnak nyilvánítottak.  

26. A következő ülés időpontja és helye 

 2010. március 22., hétfő 15.00–18.30, valamint 2010. március 23., kedd 9.00–12.30,
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Brüsszel.

Az ülést 18.00-kor berekesztik.
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