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1. A napirendtervezet elfogadása1 PE  418.119
FdR 760071

2. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása:
 6  November  2008

 2008.december 1-2.

PV– PE 415.334
FdR 753562

PV- PE 416.594
FdR 757756

3. Az elnök közleményei

4. Egyéb kérdések

                                               
1 A bizottság 1997. szeptember 30-i határozatával összhangban, valamint a PE 223.544 
munkadokumentum alapján a napirendtervezet B részében szereplő témák megvitatására a jelen ülés 
keretében nem kerül sor. Mindazonáltal bármely bizottsági tag – az ülés berekesztéséig – kérheti, hogy 
egy B. részben szereplő témát helyezzenek át az A részbe; ekkor ez automatikusan bekerül az A. 
részbe, és megvitatására a következő ülésen kerül sor.
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Az Európai Bizottság jelenlétében

A. A Bizottság írásbeli válaszai alapján megvitatásra szánt petíciók

Egészség

5. A Jill Bell, ír állampolgár által az Ír Bioboltok Szövetsége (Irish 
Association of Health Stores) nevében benyújtott, 1037/2007. számú 
petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről
(a petíció benyújtója jelenlétében)
és
A Grace Kinirons, ír állampolgár által a Nutritional Therapists of 
Ireland (Írországi Dietetikusok Szövetsége) nevében benyújtott, 
1184/2007. számú petíció az étrend-kiegészítőkre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelvről

PE 414 110
FdR 746027

Környezetvédelem

6. Petíció: 1418/2007 Konstantinos Skoufis, görög állampolgár által 
a Diakoptó közigazgatási egységben Rodiá nyugati részén lakók 
nevében benyújtott 1418/2007. számú, 372 aláírást tartalmazó 
petíció az Athénből Patraszba vezető új vasútvonalról

    CM– PE 414 070
    FdR 745805

7. Az L.M., magyar állampolgár által benyújtott 1105/2007. számú 
petíció a budapesti Ferihegy repülőtéren zajló tevékenységek 
okozta zajszennyezés miatt általa elszenvedett kárról

    CM– PE 411 983
    FdR 745227

8. Az Ioan Paul, román állampolgár által benyújtott, 34 aláírást 
tartalmazó, 0276/2007. számú petíció egy, az állati eredetű 
maradványok újrahasznosításával foglalkozó, a petíció benyújtója 
lakóhelyének közelében található cégnek a lakosok egészségére 
gyakorolt káros hatásairól

    CM– PE 396 647
    FdR 749967

Verseny

9. Az M.S., román állampolgár által a romániai Helyi Kiadók 
Munkáltatói Szövetsége (APEL) nevében benyújtott 0833/2008. 
számú petíció a Román Postának a helyi sajtó terjesztési díjának 
megemelésével létrehozott, állítólag monopolista és 
versenyszabályok megsértését célzó intézkedéseiről

    DV/
  PETI20090119_sir833-
   08_EN
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(a petíció benyújtója jelenlétében)

Állami támogatás

10. A Waldemar Preussner, német állampolgár által a PCC SE 
nevében benyújtott, 0335/2008. számú petíció az állami 
támogatásokról szóló uniós jogszabályoknak az Oltchim Râmnicu 
– Vâlcea S.A. (Románia) privatizációja kapcsán a román 
hatóságok által történt állítólagos megsértéséről
(a petíció benyújtója jelenlétében)

    DV/  
  PETI20090119_sir335-
   08_EN

Közlekedés

11. A Vasile Tomoiaga úr, román állampolgár által benyújtott, 
0905/2007 sz. petíció a színvak személyek elleni 
diszkriminációról, akik nem szerezhetnek vezetői engedélyt 
Romániában
(a petíció benyújtója jelenlétében)

    CM– PE 411 970
    FdR 738826

Adózás

12. Alexandru Ciobotar, román állampolgár által benyújtott, több 
mint 23 aláírást tartalmazó 1001/2006. számú petíció a használt 
gépjárművekre kivetett, romániai regisztrációs adó és az áruk 
szabad mozgására vonatkozó közösségi elv 
összeegyeztethetetlenségéről
és
Az Ioan Păun Cojocariu, román állampolgár által benyújtott 
0331/2007 sz. petíció egy Németországban vásárolt jármű 
Romániában történő regisztrációjával kapcsolatos problémákról
és
A Mihai Cristel Bocseru, román állampolgár által benyújtott 
0723/2007 sz. petíció a Romániába behozott használt autókra 
kivetett adókról
és
Az Elena Caraba, román állampolgár által benyújtott 1237/2007. 
számú petíció a Romániába behozott használt gépkocsikra kivetett 
adókról
és
Horațiu Margoi, román állampolgár által a román autóklub 
nevében benyújtott, 0265/2008. számú, 120 000 aláírást 
tartalmazó petíció a más uniós tagállamokban vásárolt 
gépjárművek első romániai regisztrációjakor fizetendő adóról

    CM– PE 392 231
    FdR 678122

    PE 398 550
    FdR 699069

    PE 414 096
    FdR 746008

    PE 411 998
    FdR 738855

    PE 414 141
    FdR 746202



PE418.119v01-00 4/13 OJ\760071HU.doc

HU

(a petíció benyújtója jelenlétében)

13. Demminger Szilvia, magyar állampolgár által benyújtott 
156/2005. számú petíció a más uniós tagállamból behozott 
gépjárművekre kivetett regisztrációs díjról

    PE 376.478/REV.II
    FdR 749746

14. A Jan Luteran, szlovák állampolgár által benyújtott 0412/2006 
számú petíció a Németországban vásárolt használt autójának 
szlovákiai regisztrálásával kapcsolatos problémákról. 

    PE 386 456/REV.
    FdR 702325

15. Jürgen Sachansky, német állampolgár által benyújtott, 0773/2005. 
számú petíció a nem szlovák származású európai polgárokkal 
szembeni állítólagos szlovákiai megkülönböztetésről

    PE 388 654/REV.
    FdR 713604

16. Graham Unsworth, brit állampolgár által benyújtott 0958/2007. 
számú petíció a Máltára behozott használt gépjárművek 
regisztrációs adójáról 

    PE 406 087
    FdR 723232

17. A Nicholas Zelle, brit állampolgár által benyújtott 1028/2007. 
számú petíció a Máltára behozott használt járművekre vonatkozó 
regisztrációs adóról

    PE 408 000
    FdR 729670

Jelentések és vélemények

18. Aktív párbeszéd Európáról a polgárokkal 
(2008/2224 (INI))             (a CULT Bizottság számára)
Előadó:  SINNOTT (IND/DEM)
- jelentéstervezet vizsgálata

PE 416 356
FdR PA / 755475

19. A Petíciós Bizottság 2008-as tevékenységéről szóló éves jelentés
(2008/2301 (INI))
Előadó:  MCGUINNESS (PPE-DE)
- Jelentéstervezet megvitatása

PE 418 130
FdR 760242

*** Szavazás***

20. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról (a LIBE Bizottság számára)
(COM(2008)229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
Előadó:  HAMMERSTEIN (Verts/ALE)
- Módosító javaslatok vizsgálata

PE 415 159
FdR PA / 751029

PE 418 017
FdR AM / 759245
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- véleménytervezet elfogadása

21. Vélemény az állampolgári kezdeményezések végrehajtásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra 
vonatkozó, az Európai Unióról szóló 11. cikk (4) bekezdése 
szerinti iránymutatásokról

(az AFCO Bizottság számára)
Előadó:  CARNERO (PSE)
- jelentéstervezet vizsgálata
- módosító javaslatok lehetséges vizsgálata
- véleménytervezet elfogadása

PE 416 357
FdR PA / 755476

*** Szavazás vége ***

* * *

17.30-tól 18.30-ig (Zárt ülés)

22. Koordinátorok ülése

* * *

2009. január 20-án, kedd, 9.00 – 12.30

9 órakor.

23. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Bulgária

24. a Bulgáriában 2008. október 27. és 30. között tett tényfeltáró 
látogatásról
- Jelentéstervezet megvitatása
- Jelentéstervezet elfogadása

    PE 416 365
    FdR DT / 755641
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25. Ivaylo Asenov Krastev, bolgár állampolgár által „a lakosság és a 
környezet egészségének és életének védelméért” elnevezésű 
szervezet nevében benyújtott, 1405/2007. számú petíció egy 
lakossági szilárdhulladék-lerakó illegális működéséről
(a petíció benyújtója jelenlétében)

    CM– PE 415 083
    FdR 750398

26. Stefcho Minchev, bolgár állampolgár által a 14 eltűnt tengerész 
18 rokonának aláírásával benyújtott, 0453/2007. számú petíció a 
Bulgária által egy hajó Fekete-tengeren való eltűnése okainak 
kiderítését és a mentési munkálatokat illetően tanúsított 
állítólagos hanyagságról
(a petíció benyújtója jelenlétében)

    CM– PE 398 563
    FdR 699083

Egyéb

27. 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
(a petíció benyújtója jelenlétében)

    PE 372 036/REV.
    FdR 667443

Urbanizáció

28. A spanyolországi kiterjedt urbanizációnak az európai polgárok egyéni 
jogaira, a környezetre és az EU jogának alkalmazására gyakorolt 
hatásról, a beérkezett petíciók alapján (609/2003. sz. és más petíciók) 
(2008/2248(INI))
Előadó:  AUKEN (Verts/ALE)
- Jelentéstervezet megvitatása

(a petíció benyújtója jelenlétében)

PE 416 354
FdR PR / 755463

* * *
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B. A Bizottság írásbeli válasza alapján lezárásra javasolt petíciók

29. Az Andrew Watson, brit állampolgár által benyújtott, 470/2001. 
számú petíció a kontinensre tett bevásárlóutakról és a brit vám- és 
jövedéki hatóságok magatartásáról

A Philip Liddy, brit állampolgár által benyújtott, 575/2001. számú 
petíció 1 aláírással, a brit vámhatóságok által alkalmazott 
módszerekről 

A Michael Newton, brit állampolgár által benyújtott, 813/2001. számú 
petíció a kontinensre tett bevásárlóutakról és a brit vám- és jövedéki 
hatóságok magatartásáról

A Patricia Joyce Gray, brit állampolgár által benyújtott, 846/2001. 
számú petíció a brit vámvizsgálatokról

A Bill Kristofferson brit állampolgár által benyújtott 921/2001. számú 
petíció a kontinensre tett bevásárlóutakról és a brit vám- és jövedéki 
hatóságok magatartásáról

A David Williams, brit állampolgár által benyújtott, 957/2001. számú 
petíció a kontinensre tett bevásárlóutakról és a vámmentes értékesítés 
eltörléséről

A Johnson Adedeji Ibitola, brit állampolgár által benyújtott, 
961/2001. számú petíció a kontinensre alkohol és cigaretta vásárlása 
céljából tett bevásárlóutakról és a brit vám- és jövedéki hatóságok 
magatartásáról

A Brian Jones, brit állampolgár által benyújtott, 139/2002. számú 
petíció a tagállamok közötti utazás során dohányra és alkoholra 
vonatkozó vám- és jövedéki szabályokról

A Phillips Cath asszony, brit állampolgár által benyújtott, 577/2001. 
számú petíció gépkocsijának a doveri vámtisztviselők által 
dohánycsempészés gyanúja miatt történt elkobzásáról

A Graham Bathurst, brit állampolgár által benyújtott, 915/2002. 
számú petíció az áruk szabad mozgásáról – 92/12/EGK EU-irányelv

Kelly Hughes asszony brit állampolgár által benyújtott 1118/2002. 
számú petíció az Európából behozott áruk lefoglalásáról

PE 329.201/REV. III
FdR 687481

+ 
PETI20080401_ComKovacs
470-01_EN

+
PETI20090119_ltUK470-
01_EN 
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30. Martin Baldwin-Edwards, brit állampolgár által benyújtott 
0302/2005. számú petíció a Görög Migrációs Politikai Intézet 
által a munkaerő-toborzás tekintetében állítólagosan tanúsított 
megkülönböztetéséről

    PE 372.042/REV. II
    FdR 749749

31. Michel Vray, belga állampolgár és hét társa által benyújtott 
403/2005. számú petíció egy üzem közelében környezetvédelmi 
problémákról

    PE 372.049/REV. II
    FdR 749750

32. A Marco Bianco, olasz állampolgár által benyújtott 581/2005. 
számú petíció egy Németországban kiadott élelmiszeripari 
szakmai alkalmassági bizonyítvány olasz helyi hatóságok által 
történő el nem ismeréséről

    PE 369.945/REV. II
    FdR 646404

33. Evangelos Alexos görög állampolgár által a Domokosi Polgárok 
Akciócsoportja, valamint három társaláíró nevében benyújtott, 
0920/2005. számú petíció a görögországi Domokos Ftiotidasban 
történő illegális hulladéklerakásról

    PE 374.217/REV. II
    FdR 749762

34. Giuseppe De Simone, olasz állampolgár által a Mosaico Bizottság 
nevében benyújtott, 179/2006. számú, 13 aláírást tartalmazó 
petíció a hulladékgazdálkodási ágazatban a közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozó közösségi jogszabályok állítólagos 
megsértéséről

    PE 380.905/REV. II
    FdR 749766

35. A Tranqueru Xivares lakóközösség nevében (Carreno községe, 
Asturias, Spanyolország) Rosa Álvarez Álvarez spanyol 
állampolgár által benyújtott 0058/2007. számú petíció (a petíciót 
aláírók száma: 8 800) egy kikötőfejlesztési projekt és annak a 
környezetre gyakorolt pusztító hatása ellen

    CM– PE 394 296
    FdR 687651

36. Az Eugenio Bermejo Garcia, spanyol állampolgár által benyújtott 
0512/2007. számú petíció egy nyugdíjjal kapcsolatos személyes 
vitáról

    PE 400 365/REV.
    FdR 749969

37. A Halina Messerschmidt, lengyel állampolgár által a „Zuraw” 
környezetvédelmi egyesület nevében benyújtott, 0522/2007. 
számú petíció az európai uniós környezetvédelmi 
jogszabályoknak a kelet-lengyelországi Dzwierzuty-ban egy, az 
adalékanyagok kitermelésére irányuló projekt vonatkozásában 
történő betartásának elmulasztásáról

    PE 402 623/REV.
    FdR 749971

38. Nikitas Giannakakis görög állampolgár által benyújtott 0563/2007 
számú petíció a 2001–2002 telén a kedvezőtlen időjárás által 
érintett görög gazdálkodók, halászok és halgazdálkodók számára 
nyújtandó állami támogatás kiutalásáról szóló bizottsági határozat 
rendelkezéseinek a görög hatóságok általi megsértéséről

    CM– PE 415 031
    FdR 749973



OJ\760071HU.doc 9/13 PE418.119v01-00

HU

39. Az Imelda Read, brit állampolgár által az Európai Méhnyakrák 
Szövetség nevében benyújtott, 0675/2007 sz. petíció a 
méhnyakrák elleni küzdelemre irányuló lépésekről

    CM– PE 415 032
    FdR 749974

40. Elisabeth Walsh, ír állampolgár által a „Milk quota owners 
group” (tejkvóta tulajdonosi csoport) nevében benyújtott, 
0704/07. számú petíció a tejkvóták kedvezményezettjeivel 
szemben állítólagosan alkalmazott, életkor alapján történő 
megkülönböztetésről

    PE 406.077
    FdR 723218
    + letter IRL 

41. Wolfgang Doetsch, német állampolgár által benyújtott 
0724/2007. számú petíció az 1408/71/EGK rendelettel 
összhangban a gyermek után nyújtott támogatás megfizetéséről

    PE 405 828/REV.
    FdR 749976

42. Werner Pichler, olasz állampolgár által benyújtott 0788/2007. 
számú petíció mérgező városi szennyvíz kibocsátása elleni 
tiltakozásáról

    PE 404.461/REV.
    FdR 749979

43. Az Olivier Sohier, belga állampolgár által az ASBL DELTAS és 
mások nevében benyújtott, 846/2007. számú, 54 aláírást 
tartalmazó petíció a SWISS LIFE biztosító által a petíció 
benyújtóival szemben elkövetett csalásról

    CM– PE 415 033
    FdR 749980

44. A Sascha Simon, német állampolgár által benyújtott 0871/2007. 
számú petíció a légitársaságok rejtett díjairól

    CM– PE 415 034
    FdR 749981

45. A Giorgio Bortini, német–olasz állampolgár által benyújtott 
0895/2007 sz. petíció a bolzanói konzervatórium által kiadott 
oklevele elismerésének az osztrák hatóságok által történő 
elutasításáról

    CM– PE 415 036
    FdR 749983

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

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

47. Lone Gustavsen, dán állampolgár által benyújtott 1026/2007. 
számú petíció az .eu domainek kiosztásáról

    CM– PE 415,061
    FdR 750374

48. Az Alain Larralde, francia állampolgár és 17 társaláíró által a 
„Association pour la Serenité à la Campagne” elnevezésű, 
vidéken élőket tömörítő szervezet nevében benyújtott, 1104/2007 
sz. petíció a francia Pireneusokban a tenyészállatok elleni 
keselyűtámadásokról

    CM– PE 414 243
    FdR 747364

49. A Stephanie Johanna Goldbach, német állampolgár által 
benyújtott 1117/2007 sz. petíció a REACH-ről és az 
állatkísérletekről

    CM– PE 414,244
    FdR 747365
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50. J.T., német állampolgár által benyújtott 1121/2007. számú petíció 
a piaci erőfölénynek az Apple iPod által az iTunes 
forgalmazásával kapcsolatos kihasználásáról és az iTunesDB 
specifikációi felfedésének elmulasztása miatt a független 
operációs rendszerekkel való összeegyeztethetetlenségről 

    CM– PE 415,064
    FdR 750378

51. Stelian Ciuciu, hontalan roma által benyújtott 1126/2007. számú 
petíció a családjával együtt Németországba történő beutazásra 
vonatkozó engedély megtagadásáról

    CM– PE 415,065
    FdR 750379

52. A Rainer Sander, német állampolgár által benyújtott 1128/2007 
számú petíció spanyolországi vállalata számára az adószám 
kiadásával kapcsolatos késedelmekről

    CM– PE 414,246
    FdR 747367

53. A Heinz-Peter Schepputat, német állampolgár által benyújtott 
1136/2007 számú petíció a Rajna-völgynek a „Bayer Material 
Science” vállalat által megépítendő széngázvezetékkel szembeni 
védelméről

    CM– PE 414,249
    FdR 747370

54. Az Adebayo Kelly, brit állampolgár által benyújtott 1137/2007 
számú petíció egy vízumkérelem elutasításáról

    CM– PE 414,250
    FdR 747371

55. Az Eva-Maria Weides, német állampolgár által a 
„Naturschutzjugend in NABU Hamburg” vadvédelmi szövetség 
nevében benyújtott 1156/2007 számú, 60 aláírást tartalmazó 
petíció Észak-Németországban a Femern-szoros felett átívelő 
hídról

    CM– PE 414,251
    FdR 747372

56. Luca Biselli, olasz állampolgár által benyújtott 1157/2007. számú 
petíció a szakképesítések elismeréséről szóló európai rendeletben 
található állítólagos kiskapuról 

    CM– PE 415,068
    FdR 750382

57. A Denis O’Hare, brit állampolgár által benyújtott 1160/2007 
számú petíció a Peyiában (Ciprus) zajló építkezésekkel 
kapcsolatos állítólagos szabálytalanságokról

    CM– PE 414,252
     FdR 747373

58. Peter és Maja Ulbrich, német állampolgár által benyújtott 
1170/2007. számú petíció a kettős járulékfizetésről

    CM– PE 415,069
    FdR 750383

59. Mark De Ath, brit állampolgár által az Amenity Forum nevében 
benyújtott, 1178/2007. számú, 80 aláírást tartalmazó petíció a 
növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló, javasolt 
uniós irányelvről

    CM– PE 411 988
    FdR 738844

60. Az Elisabeth és Wilfried Meyer, német állampolgárok által 
benyújtott 1208/2007. számú petíció a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK 

    CM– PE 414,255
    FdR 747376
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irányelvet sértő osnabrucki Borgelt vasöntöde által okozott 
szennyezésről

61. A Pasquale Greco, olasz állampolgár által a Manduria Partito dei 
Verdi per la Pace nevében benyújtott, 1241/2007. számú petíció a 
Chidro folyón lévő manduriai sótalanító üzemről 

    CM– PE 414,262
    FdR 747468

62. Az S.M., olasz állampolgár által benyújtott 1243/2007. számú 
petíció az olasz mobiltelefon-szolgáltatók díjairól

    CM– PE 414,265
    FdR 747478

63. Regina Nowack, német állampolgár által a Selbsthilfegruppe 
Amalgam (Fogászati Amalgámmal Kezeltek Önsegélyező 
Csoportja) nevében benyújtott, 1259/2007. számú, 141 aláírást 
tartalmazó petíció az EU higanyamalgámmal kapcsolatos 
stratégiájáról, különösen az EU tudományos bizottságai tagjainak 
kijelöléséről

    CM– PE 414,266
    FdR 747479

64. Petr Kuty, cseh állampolgár által benyújtott 1288/2007. számú 
petíció orvosi végzettsége elismerésének a német hatóságok által 
történő elutasításáról 

    CM– PE 415,074
    FdR 750388

65. A Georg Schröder, német állampolgár által benyújtott 1290/2007. 
számú petíció a két X-kromoszómával rendelkező emberekről és 
személyes helyzetéről

    CM– PE 414,27
    FdR 747483

66. Pat Dineen, ír állampolgár által benyújtott 1305/2007. számú 
petíció az ingatlanához vezető út veszélyes voltához kapcsolódó 
kockázatról 

    CM– PE 415,076
    FdR 750390

67. Hans-Georg Knieriem, német állampolgár által benyújtott 
1316/2007. számú petíció a szociális jóléti kifizetésekhez 
külföldön való hozzájutás lehetetlenségéről 

    CM– PE 415,077
    FdR 750392

68. Silvia Leal Acevedo, spanyol állampolgár által benyújtott 
1393/2007. számú petíció a „Cuenca de los ríos Jarama y 
Henares” (Madrid) védett területen tervezett rehabilitációs projekt 
lehetséges káros hatásairól 

    CM– PE 415,081
    FdR 750396

69. bTheodoros Pitikaris, görög állampolgár által benyújtott 
1471/2007. számú petíció a posztgraduális tanulmányokra való 
jelentkezésének elutasításáról

    CM– PE 415,086
    FdR 750401

70. A Dr. Várszegi Asztrik, magyar állampolgár által a Magyar 
Bencés Kongregáció nevében benyújtott, 1504/2007. számú 
petíció a kongregáció szlovákiai ingatlantulajdonhoz való jogairól

    CM– PE 415 088
    FdR 750404
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71. Az Ekatarini Tsamadia, görög állampolgár által Messolunghi 
szent város polgári szolidaritási egyesülete nevében benyújtott, 
1506/2007. számú petíció a messolunghi (Görögország) 
városfejlesztéssel kapcsolatos állítólagos mulasztásról és az 
átláthatóság hiányáról

    CM– PE 415,089
    FdR 750405

72. A Ch.L., görög állampolgár által benyújtott 0039/2008. számú 
petíció a görögországi kórházi hulladék nem megfelelő 
kezeléséről

    CM– PE 415,091
    FdR 750407

73. J. K. brit állampolgár által benyújtott 44/2008. számú petíció a 
Google által kínált Adword hirdetőprogrammal összefüggésben a 
versenyt torzító gyakorlatokról

    CM– PE 415,092
    FdR 750408

74. Felix Naumann, német állampolgár által benyújtott 0088/2008. 
számú petíció az Európán belüli járatok esetében a repülőtéri 
utasfelvétel indokolatlanul korai időpontjairól 

    CM– PE 415,096
    FdR 750412

75. bA Rita és Ortwin Uhl, német állampolgárok által benyújtott 
0125/2008. számú petíció a speyeri leszállópálya körüli, a légi 
járművek által okozott zajjal kapcsolatos probléma megoldására 
irányuló intézkedésnek a hatóságok által történő elmulasztásáról 

    CM– PE 415,098
    FdR 750414

76. A Marcela Manesia, román állampolgár által benyújtott 
0137/2008. számú petíció egy oklevél elismeréséről

    CM– PE 415,100
    FdR 750416

77. A Mario Rossi, olasz állampolgár által benyújtott 0140/2008. 
számú petíció az EU-n belül a munkavállalók szabad mozgásáról 
és a belgák európai intézményi személyzeten belüli 
túlreprezentáltságáról 

    CM– PE 415,101
    FdR 750438

78. Michalis Vomvas görög állampolgár által a „Ktima Fix” 
állampolgári szövetség nevében benyújtott, 0172/2008. számú, 9 
aláírást tartalmazó petíció Irakleio Attikisben a Ktima Fix 
zöldterület védelméről és a helyi lakosok számára való átadásáról 

    CM– PE 415,102
    FdR 750439

79. A. G. olasz állampolgár által benyújtott 0195/2008. számú petíció 
az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó 
munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló 1990/70/EK 
irányelvet átültető olasz jogszabály helytelen alkalmazásáról

    CM– PE 415,104
    FdR 750441

80. Riccardo Forte, olasz állampolgár által a „Coordinamento 
Motociclisti” nevében benyújtott 0218/2008. számú petíció a 
motorkerékpárosok közúti közlekedésbiztonságáról

    CM– PE 415,106
    FdR 750443

81. A Georgian Gândac román állampolgár által benyújtott 309/2008. 
sz. petíció a romániai Bârladban található Elena Fargo szállóban 
tapasztalható emberi jogi visszaélésekről

   PETI20090119_sir309
-08_EN 
+
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82. Marco Speicher, német állampolgár által benyújtott 0310/2008. 
számú petíció orvosi képzése gyakorlati évének megkezdéséről

    CM– PE 415,110
    FdR 750447

83. Wolfgang Priwitzer, német állampolgár által benyújtott, 
0346/2008. számú petíció a petíció benyújtójának jachtokon 
használatos URH rádió-távbeszélő kezelői bizonyítványa 
elismeréséről

    CM– PE 415,113
    FdR 750450

84. Sean P. Andrews, ír állampolgár által benyújtott 0380/2008. 
számú petíció az EU tagállamokban vásárolt használt 
gépjárművekre kivetett ír regisztrációs adóról 

    CM– PE 415,115
    FdR 750452

85. Pavlina Radkova, bolgár állampolgár által benyújtott 0402/2008. 
számú petíció a fogyatékkal élő gyermekek méltóságteljes életéről

    CM– PE 415,117
    FdR 750454

o O o

86. A következő ülés időpontja és helye
 2009. február 10., 15.00 – 18.30
 2009. február 11., 9.00 – 12.30
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