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1. Aanneming van de ontwerpagenda1 PE 418.119
FdR 760071

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van: 
 6 november 2008

 1-2 december 2008

PV– PE 415.334
FdR 753562

PV- PE 416.594
FdR 757756

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Rondvraag

                                               
1 Overeenkomstig het besluit van de commissie van 30 september 1997 op grond van werkdocument PE 223.544 
worden de agendapunten onder B niet op deze vergadering behandeld. Ieder lid kan evenwel staande de 
vergadering verzoeken dat een punt onder B verplaatst wordt naar rubriek A. Dit punt zal dan automatisch voor 
behandeling met debat worden opgenomen in rubriek A van een volgende vergadering.
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In aanwezigheid van de Commissie

A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijk antwoord van de Commissie in de 
commissie worden behandeld

Volksgezondheid

5. Nr. 1037/2007, ingediend door Jill Bell (Ierse nationaliteit), namens 
de Ierse vereniging van reformwinkels, over Richtlijn 2002/46/EG 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake voedingssupplementen
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Nr. 1184/2007, ingediend door Grace Kinirons (Ierse nationaliteit), 
namens Nutritional Therapists of Ireland (voedingstherapeuten van 
Ierland), over Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen

PE 414.110
FdR 746027

Milieu

6. Nr. 1418/2007, ingediend door Konstantinos Skoufis (Griekse 
nationaliteit), namens de inwoners van het westen van Rodiá in de 
gemeente Diakoptó, gesteund door 372 medeondertekenaars, over 
de nieuwe spoorlijn van Athene naar Patras 

    CM– PE 414.070
    FdR 745805

7. Nr. 1105/2007, ingediend door de heer L.M. (Hongaarse 
nationaliteit), over de schade die hij heeft geleden door 
geluidshinder van de bedrijvigheid op luchthaven Ferihegy in 
Boedapest

    CM– PE 411.983
    FdR 745227

8. Nr. 276/2007 ingediend door Ioan Paul (Roemeense nationaliteit), 
gesteund door 34 medeondertekenaars, over de nadelige gevolgen 
voor de gezondheid van bewoners veroorzaakt door de 
activiteiten van een nabijgelegen bedrijf dat gespecialiseerd is in 
het recyclen van dierlijk afval

    CM– PE 396.647
    FdR 749967

Mededinging
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9. Nr. 0833/2008, ingediend door MS (Roemeense nationaliteit), 
namens Asociaţia Patronale a Editorilor Locali din România 
(APEL), over vermeende monopolistische en tegen concurrentie 
gerichte maatregelen van de Roemeense Posterijen in de vorm 
van de tariefsverhoging voor de verspreiding van lokale 
perspublicaties 
(in aanwezigheid van de indiener)

    DV/
  PETI20090119_sir833-
   08_EN

Overheidssteun

10. Nr. 335/2008, ingediend door Waldemar Preussner (Duitse 
nationaliteit), namens PCC SE, over vermeende schendingen van 
de EG-wetgeving inzake staatssteun door de Roemeense 
autoriteiten bij de privatisering van Oltchim Râmnicu - Vâlcea 
S.A. (Roemenië) 
(in aanwezigheid van de indiener)

    DV/  
  PETI20090119_sir335-
   08_EN

Vervoer

11. Nr. 905/2007, ingediend door Vasile Tomoiaga (Roemeense 
nationaliteit), over discriminatie van kleurenblinde personen, die 
in Roemenië geen rijbewijs kunnen verwerven 
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 411.970
    FdR 738826

Belastingen

12. Nr. 1001/2006, ingediend door Alexandru Ciobotar (Roemeense 
nationaliteit), ondersteund door meer dan 23 medeondertekenaars, 
over de strijdigheid tussen de Roemeense registratiebelasting op 
tweedehands auto's en het EG-beginsel van het vrije verkeer van 
goederen
en
Nr. 331/2007, ingediend door Ioan Păun Cojocariu (Roemeense 
nationaliteit), over problemen met de registratie in Roemenië van 
een voertuig dat in Duitsland is gekocht
en
Nr. 723/2007, ingediend door Mihai Cristel Bocseru (Roemeense 
nationaliteit), over de belasting op in Roemenië geïmporteerde 
tweedehands auto's
en
Nr. 1237/2007, ingediend door Elena Caraba (Roemeense 
nationaliteit), over belastingen op gebruikte in Roemenië 
geïmporteerde auto's
en
Nr. 265/2008, ingediend door Horaţiu Margoi (Roemeense 

    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
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nationaliteit), namens de Roemeense automobielvereniging, 
gesteund door 120 000 medeondertekenaars, over de in Roemenië 
te betalen belasting over de eerste registratie van auto's die in 
andere EU-lidstaten zijn gekocht. 
(in aanwezigheid van de indiener)

13. Nr. 156/2005, ingediend door Szilvia Deminger (Hongaarse 
nationaliteit), over de registratiekosten die in Hongarije zijn 
verschuldigd bij invoer van auto's uit andere EU-lidstaten

    PE 376.478/rev.II
    FdR 749746

14. Nr. 412/2006, ingediend door Jan Luteran (Slowaakse 
nationaliteit), over zijn problemen met de registratie in Slowakije 
van de tweedehandsauto die hij heeft gekocht in Duitsland 

    PE 386.456/REV.
    FdR 702325

15. Nr. 773/2005, ingediend door Jürgen Sachansky (Duitse 
nationaliteit), over de vermeende discriminatie van EU-burgers 
van niet-Slowaakse afkomst in Slowakije

    PE 388.654/REV.
    FdR 713604

16. Nr. 958/2007, ingediend door Graham Unsworth (Britse 
nationaliteit), over registratierechten voor tweedehands auto's die 
in Malta worden ingevoerd  

    PE 406.087
    FdR 723232

17. Nr. 1028/2007, ingediend door Nicholas Zelle (Britse 
nationaliteit), over registratiebelasting voor gebruikte voertuigen 
die in Malta zijn geïmporteerd 

    PE 408.000
    FdR 729670

Verslagen en adviezen:

18. Advies inzake Actieve dialoog met de burgers over Europa
(2008/2224 (INI))    (voor CULT)
Rapporteur:  SINNOTT  (IND/DEM)
- behandeling ontwerpadvies

PE 416.356
FdR PA/755475

19. Jaarverslag 2008 over de werkzaamheden van de Commissie 
Verzoekschriften:
(2008/2301(INI))
Rapporteur:  MCGUINNESS   (PPE-DE)
- behandeling ontwerpverslag

PE 418.130
FdR 760242

*** Stemming ***

20. Advies over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

PE 415.159
FdR PA/751029
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(COM(2008)229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
Rapporteur:  HAMMERSTEIN (Verts/ALE)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

PE 418.017
FdR AM/759245

21. Advies inzake Richtsnoeren voor een voorstel voor een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van het 
burgerinitiatief

(voor AFCO)
Rapporteur:  CARNERO  (PSE)
- behandeling ontwerpadvies
- eventueel behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

PE 416.357
FdR PA/755476

*** EINDE STEMMING ***

* * *

17.30 - 18.30 uur  (achter gesloten deuren)

22. Coördinatorenvergadering

* * *

Dinsdag 20 januari 2009, 9.00 - 12.30 uur

9.00 uur

23. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de 
coördinatoren

Bulgarije

24. Verslag over de enquêtemissie naar Bulgarije    
(27-30 oktober 2008)
- behandeling ontwerpverslag
- Goedkeuring ontwerpverslag

    PE 416.365
    FdR DT/755641
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25. Nr. 1405/2007, ingediend door Ivaylo Asenov Krastev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de actiegroep "Bescherming van 
gezondheid en leven van de bevolking en het milieu", over de 
onwettige exploitatie van een stortplaats voor vast huisafval
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 415.083
    FdR 750398

26. Nr. 453/2007, ingediend door Stefcho Minchev (Bulgaarse 
nationaliteit), gesteund door 18 familieleden van de 14 vermiste 
zeelieden, over vermeende nalatigheid van Bulgarije bij het 
onderzoek naar de oorzaken van het verlies van een schip in de 
Zwarte zee en bij de reddingsoperaties
(in aanwezigheid van de indiener)

    CM– PE 398.563
    FdR 699083

Diversen

27. Nr. 74/2005, ingediend door Ramón Román Gálvez (Spaanse 
nationaliteit), namens het Nationaal Platform van Verenigingen 
van Docenten Informatica (PNAPI), over de publicatie door de 
Europese Unie van twijfelachtige informatie over het Spaanse 
onderwijssysteem op het gebied van informatica
(in aanwezigheid van de indiener)

    PE 372.036/REV.
    FdR 667443

Verstedelijking

28. Verslag over de effecten van de uitgebreide verstedelijking in Spanje 
op de individuele rechten van Europese burgers, het milieu en de 
toepassing van Europese wetgeving, gebaseerd op binnengekomen 
verzoekschriften (Verzoekschrift 609/2003 e.a.)    (2008/2248(INI))
Rapporteur:  AUKEN  (Verts/ALE)
- behandeling ontwerpverslag

(in aanwezigheid van indieners)

PE 416.354
FdR PR/755463

* * *
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B. Verzoekschriften waarvan, in het licht van het schriftelijk antwoord van de 
Commissie, wordt voorgesteld de behandeling als afgesloten te beschouwen

29. Nr. 470/2001, ingediend door Andrew Watson (Britse nationaliteit), 
over winkeluitstapjes naar het vasteland en het gedrag van de Britse 
douane- en accijnsdiensten

Nr. 575/2001, ingediend door de heer Philip Liddy, Britse 
nationaliteit, en 1 medeondertekenaar, over de controlemethoden van 
de Britse douane

Nr. 813/2001, ingediend door Michael Newton (Britse nationaliteit) 
over 'shopping trips' (winkelreisjes) naar het vasteland en het gedrag 
van de Britse douane en commiezen

Nr. 846/2001, ingediend door Patricia Joyce Gray (Britse
nationaliteit), over de controlemaatregelen van de Britse douane

Nr. 921/2001 ingediend door Bill Kristofferson (Britse nationaliteit), 
over winkeluitstapjes naar het vasteland en het gedrag van de Britse 
douane- en accijnsdiensten

Nr. 957/2001 ingediend door David Williams (Britse nationaliteit), 
over winkeluitstapjes naar het vasteland en de afschaffing van 
belastingvrije verkopen

Nr. 961/2001 ingediend door Johnson Adedeji Ibitola (Britse 
nationaliteit), over winkeluitstapjes voor alcohol en sigaretten naar het 
vasteland en het gedrag van de Britse douane- en accijnsdiensten

Nr. 139/2002, ingediend door Brian Jones (Britse nationaliteit), over 
douanevoorschriften inzake het vervoeren van tabak en alcohol 
tijdens reizen tussen lidstaten

Nr. 577/2002, door ingediend door Phillips Cath, (Britse 
nationaliteit), over de inbeslagneming van haar auto door de douane 
in Dover, vanwege vermeende tabaksmokkel

Nr. 915/2002, ingediend door Graham Bathurst (Britse nationaliteit)  
over het vrije verkeer van goederen - Richtlijn 92/12/EEG

Nr. 1118/2002, ingediend door Kelly Hughes (Britse nationaliteit) 
over het in beslag nemen van uit Europa ingevoerde goederen

PE 329.201/REV. III
FdR 687481

+ 
PETI20080401_ComKovacs
470-01_EN

+
PETI20090119_ltUK470-
01_EN 
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30. Nr. 302/2005, ingediend door Martin Baldwin-Edwards (Britse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie met betrekking tot 
indienstneming door het Griekse instituut voor migratiebeleid

    PE 372.042/REV. II
    FdR 749749

31. Nr. 403/2005, ingediend door Michel Vray (Belgische 
nationaliteit), gesteund door 7 medeondertekenaars, over 
milieuproblemen in de buurt van een fabriek

    PE 372.049/REV. II
    FdR 749750

32. Nr. 581/2005, ingediend door Marco Bianco (Italiaanse 
nationaliteit), over het feit dat de plaatselijke Italiaanse overheid 
een in Duitsland behaald vakcertificaat voor de handel in voedsel 
niet erkent

    PE 369.945/REV. II
    FdR 646404

33. Nr. 920/2005, ingediend door Evangelos Alexos (Griekse 
nationaliteit), namens de actiegroep van inwoners van Domokos, 
gesteund door drie medeondertekenaars, over een illegale 
afvalstortplaats in Domokos Ftiotidas in Griekenland

    PE 374.217/REV. II
    FdR 749762

34. Nr. 179/2006, ingediend door Giuseppe De Simone (Italiaanse 
nationaliteit), namens het comité "Mosaico", gesteund door 13 
medeondertekenaars, over vermeende schending van het 
Gemeenschapsrecht betreffende openbare 
aanbestedingsprocedures in de afvalbeheerssector

    PE 380.905/REV. II
    FdR 749766

35. Nr. 58/2007, ingediend door Rosa Álvarez Álvarez (Spaanse 
nationaliteit), namens de bewonersvereniging Tranqueru Xivares 
(gemeente Carreno, Asturias, Spanje), gesteund door 8 800 
medeondertekenaars, waarin wordt geprotesteerd tegen een 
ontwikkelingsproject voor een haven en de zeer nadelige 
gevolgen daarvan voor het milieu

    CM– PE 394.296
    FdR 687651

36. Nr. 512/2007, ingediend door Eugenio Bermejo Garcia (Spaanse 
nationaliteit), over een persoonlijk geschil betreffende zijn 
pensioen

    PE 400.365/REV.
    FdR 749969

37. Nr. 522/2007, ingediend door Halina Messerschmidt (Poolse 
nationaliteit), namens de milieuorganisatie "Zuraw", over het niet 
toepassen van de milieuwetgeving van de EU in verband met een 
project voor de onttrekking van aggregaten in Dźwierzuty in het 
oosten van Polen

    PE 402.623/REV.
    FdR 749971

38. Nr. 563/2007, ingediend door Nikitas Giannakakis (Griekse 
nationaliteit), over de schending door de Griekse autoriteiten van 
de bepalingen van het besluit van de Commissie betreffende de 
toekenning van staatssteun aan Griekse boeren, vissers en 
viskwekers die waren getroffen door slecht weer in de winter van 
2001-2002

    CM– PE 415.031
    FdR 749973
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39. Nr. 675/2007, ingediend door Imelda Read (Britse nationaliteit), 
namens de European Cervical Cancer Association, over de strijd 
tegen baarmoederhalskanker

    CM– PE 415.032
    FdR 749974

40. Nr. 704/07, ingediend door Elisabeth Walsh (Ierse nationaliteit), 
namens de "Milk quota owners group", over vermeende 
discriminatie op grond van leeftijd van begunstigden van de 
melkquotaregeling

    PE 406.077
    FdR 723218
    + letter IRL 

41. Nr. 724/2007, ingediend door Wolfgang Doetsch (Duitse 
nationaliteit), over het toekennen van kinderbijslagen 
overeenkomstig Verordening (EEG) 1408/71

    PE 405.828/REV.
    FdR 749976

42. Nr. 788/2007, ingediend door Werner Pichler, Italiaanse 
nationaliteit, tegen een vuilstortplaats voor giftige stoffen in de 
stad

    PE 404.461/REV.
    FdR 749979

43. Nr. 846/2007, ingediend door Olivier Sohier (Belgische 
nationaliteit), namens ASBL DELTAS en anderen, gesteund door 
54 medeondertekenaars, over fraude door de 
verzekeringsmaatschappij SWISS LIFE

    CM– PE 415.033
    FdR 749980

44. Nr. 871/2007, ingediend door Sascha Simon (Duitse nationaliteit), 
over verborgen heffingen van luchtvaartmaatschappijen

    CM– PE 415.034
    FdR 749981

45. Nr. 895/2007, ingediend door Giorgio Bortini (Duitse en 
Italiaanse nationaliteit), over de weigering door de Oostenrijkse 
autoriteiten om een diploma van het conservatorium van Bolzano 
te erkennen

    CM– PE 415.036
    FdR 749983

46. Nr. 960/2007, ingediend door mevrouw Gerardine O'Brien (Ierse 
nationaliteit), over financiële verliezen als gevolg van fraude door 
een plaatselijke bankier

    CM– PE 415.038
    FdR 749985

47. Nr. 1026/2007, ingediend door Lone Gustavsen (Deense 
nationaliteit), over het toekennen van eu domeinen

    CM– PE 415.061
    FdR 750374

48. Nr. 1104/2007, ingediend door Alain Larralde (Franse 
nationaliteit), namens de organisatie voor landleven (Association 
pour la Serenité à la Campagne), gesteund door zeventien 
medeondertekenaars, over gieren die broedende dieren aanvallen 
in de Franse Pyreneeën

    CM– PE 414.243
    FdR 747364

49. Nr. 1117/2007, ingediend door Stephanie Johanna Goldbach 
(Duitse nationaliteit), over REACH en dierproeven

    CM– PE 414.244
    FdR 747365
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50. Nr. 1121/2007, ingediend door D.A. (Duitse nationaliteit), over 
het gebruik van de overheersende marktpositie van de Apple iPod 
om iTunes te verspreiden en het gebrek aan integratie met vrije 
besturingssystemen vanwege niet openbaar gemaakte specificaties 
van iTunesDB 

    CM– PE 415.064
    FdR 750378

51. Nr. 1126/2007 ingediend door Stelian Ciuciu (stateloos – Roma) 
over de weigering om hem en zijn gezin tot Duitsland toe te laten

    CM– PE 415.065
    FdR 750379

52. Nr. 1128/2007, ingediend door Rainer Sander (Duitse 
nationaliteit) over vertraging in de toekenning van een 
belastingnummer aan zijn bedrijf in Spanje

    CM– PE 414.246
    FdR 747367

53. Nr. 1136/2007, ingediend door Heinz-Peter Schepputat (Duitse 
nationaliteit), over de bescherming van de Rijnvallei tegen de 
bouw van een CO-pijpleiding door het bedrijf Bayer Material 
Science 

    CM– PE 414.249
    FdR 747370

54. Nr. 1137/2007, ingediend door Adebayo Kelly (Britse 
nationaliteit) over de afwijzing van een visumaanvraag

    CM– PE 414.250
    FdR 747371

55. Nr. 1156/2007, ingediend door Eva-Maria Weides (Duitse 
nationaliteit), namens de natuurbeschermingsorganisatie 
"Naturschutzjugend in NABU Hamburg", gesteund door 60 
medeondertekenaars, met betrekking tot de brug over de Fehmarn 
Belt in Noord-Duitsland

    CM– PE 414.251
    FdR 747372

56. Nr. 1157/2007, ingediend door Luca Biselli (Italiaanse 
nationaliteit), aangaande een vermeende hiaat in de Europese 
Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 

    CM– PE 415.068
    FdR 750382

57. Nr. 1160/2007, ingediend door Denis O'Hare (Britse 
nationaliteit), aangaande vermeende onregelmatigheden met 
betrekking tot bouwactiviteiten in Peyia in Cyprus

    CM– PE 414.252
     FdR 747373

58. Nr. 1170/2007, ingediend door Peter en Maja Ulbrich (Duitse 
nationaliteit), over dubbele premieheffing

    CM– PE 415.069
    FdR 750383

59. Nr. 1178/2007, ingediend door Mark De Ath (Britse nationaliteit), 
namens Amenity Forum, gesteund door 80 medeondertekenaars, 
over het voorstel voor een richtlijn betreffende een duurzaam 
gebruik van pesticiden

    CM– PE 411.988
    FdR 738844

60. Nr. 1208/2007, ingediend door Elisabeth en Wilfried Meyer 
(Duitse nationaliteit), over vervuiling die wordt veroorzaakt door 
de Borgelt ijzergieterij in Osnabrück en waarmee Richtlijn 
96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging wordt geschonden

    CM– PE 414.255
    FdR 747376
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61. Nr. 1241/2007, ingediend door Pasquale Greco (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Partito dei Verdi per la Pace, afdeling 
Mandurië (TA), over een ontziltingsinstallatie in de rivier de 
Chidro in Mandurië 

    CM– PE 414.262
    FdR 747468

62. Nr. 1243/2007, ingediend door S.M. (Italiaanse nationaliteit), over 
de tarieven van Italiaanse mobiele-telefoniebedrijven

    CM– PE 414.265
    FdR 747478

63. Nr. 1259/2007, ingediend door Regina Nowack (Duitse 
nationaliteit), namens de Selbsthilfegruppe Amalgam, gesteund 
door 141 medeondertekenaars, over de EU-strategie inzake 
kwik/amalgaam, in het bijzonder de benoeming van leden van de 
wetenschappelijke comités van de EU

    CM– PE 414.266
    FdR 747479

64. Nr. 1288/2007, ingediend door Petr Kuty (Tsjechische 
nationaliteit), over de weigering van de Duitse autoriteiten om 
hem te erkennen als arts 

    CM– PE 415.074
    FdR 750388

65. Nr. 1290/2007, ingediend door Georg Schröder (Duitse 
nationaliteit), over mensen met een tweede X-chromosoom en 
zijn eigen situatie

    CM– PE 414.27
    FdR 747483

66. Nr. 1305/2007, ingediend door Pat Dineen (Ierse nationaliteit), 
over mogelijke risico's met betrekking tot de onveilige in-/uitrit 
van hun terrein 

    CM– PE 415.076
    FdR 750390

67. Nr. 1316/2007, ingediend door Hans-Georg Knieriem (Duitse 
nationaliteit), over de onmogelijkheid zijn sociale uitkeringen in 
het buitenland te ontvangen 

    CM– PE 415.077
    FdR 750392

68. Nr. 1393/2007, ingediend door Silvia Leal Acevedo (Spaanse 
nationaliteit), over het mogelijk schadelijke effect van een 
herstelproject voor het beschermde gebied "Cuenca de los ríos 
Jarama y Henares" (Madrid) 

    CM– PE 415.081
    FdR 750396

69. bNr. 1471/2007, ingediend door Theodoros Pitikaris (Griekse 
nationaliteit), over de afwijzing van inschrijving op een 
masteropleiding

    CM– PE 415.086
    FdR 750401

70. Nr. 1504/2007, ingediend door Dr. Asztrik Várszegi (Hongaarse 
nationaliteit), namens de Hongaarse Congregatie van 
Benedictijnen, over rechten van zijn congregatie in verband met 
onroerend goed in Slowakije

    CM– PE 415.088
    FdR 750404

71. Nr. 1506/2007, ingediend door Ekatarini Tsamadia (Griekse 
nationaliteit), namens de vereniging voor burgersolidariteit in de 
heilige stad Messolunghi, over het vermeende verzuim en gebrek 

    CM– PE 415.089
    FdR 750405
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aan transparantie van de stadsplanning in Messolunghi 
(Griekenland)

72. Nr. 39/2008, ingediend door R.S. ingediend door Ch.L. (Griekse 
nationaliteit), over ontoereikende verwerking van ziekenhuisafval 
in Griekenland

    CM– PE 415.091
    FdR 750407

73. Nr. 44/2008, ingediend door J. K. (Britse nationaliteit), over 
concurrentieverstorende praktijken bij het door Google 
aangeboden advertentieprogramma Adword 

    CM– PE 415.092
    FdR 750408

74. Nr. 88/2008, ingediend door Felix Naumann (Duitse 
nationaliteit), over oneigenlijk vroege inchecktijden bij inter-
Europese vluchten 

    CM– PE 415.096
    FdR 750412

75. bNr. 125/2008, ingediend door Rita en Ortwin Uhl (Duitse 
nationaliteit), over het feit dat de autoriteiten niet optreden tegen 
het lawaai van het vliegverkeer rond de landingsbaan van Speyer 

    CM– PE 415.098
    FdR 750414

76. Nr. 137/2008, ingediend door Marcela Manesia (Roemeense 
nationaliteit), over de erkenning van een diploma

    CM– PE 415.100
    FdR 750416

77. Nr. 140/2008, ingediend door Mario Rossi (Italiaanse 
nationaliteit), over het vrije verkeer van werknemers in de Unie 
en de oververtegenwoordiging van Belgen bij het personeel van 
de Europese instellingen 

    CM– PE 415.101
    FdR 750438

78. Nr. 172/2008, ingediend door Michalis Vomvas (Griekse 
nationaliteit), namens de vereniging van burgers "Ktima Fix", 
gesteund door 9 medeondertekenaars, over de bescherming van de 
groene zone van Ktima Fix in Irakleio Attikis en de overdracht 
daarvan aan de plaatselijke bewoners 

    CM– PE 415.102
    FdR 750439

79. Nr. 195/2008, ingediend door R.S. (Italiaanse nationaliteit), over 
verkeerde toepassing van Italiaanse wetgeving tot uitvoering van 
Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en 
het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

    CM– PE 415.104
    FdR 750441

80. Nr. 218/2008, ingediend door Riccardo Forte (Italiaanse 
nationaliteit), namens Coordinamento Motociclisti, over 
verkeersveiligheid voor motorrijders

    CM– PE 415.106
    FdR 750443

81. Nr. 309/2008, ingediend door Georgian Gândac (Roemeense 
nationaliteit), over schending van de mensenrechten in het tehuis 
Elena Farago in Bârlad (Roemenië)

   PETI20090119_sir309
-08_EN 
+
   PETI20090119_ltRO
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82. Nr. 310/2008, ingediend door Marco Speicher (Duitse 
nationaliteit), over toegang tot het praktijkjaar van zijn medische 
studie

    CM– PE 415.110
    FdR 750447

83. Nr. 346/2008, ingediend door Wolfgang Priwitzer (Duitse 
nationaliteit), over de erkenning van zijn kortebereikscertificaat 
voor radiocommunicatie aan boord van jachten

    CM– PE 415.113
    FdR 750450

84. Nr. 380/2008, ingediend door Sean P. Andrews (Ierse 
nationaliteit), over de Ierse belasting op de kentekenregistratie 
voor tweedehands auto's die in andere EU-lidstaten zijn gekocht 

    CM– PE 415.115
    FdR 750452

85. Nr. 402/2008, ingediend door Pavlina Radkova (Bulgaarse 
nationaliteit), over een leven in waardigheid voor haar 
gehandicapte kind

    CM– PE 415.117
    FdR 750454

o O o

86. Datum en plaats volgende vergadering
 10  februari  2009,  15.00 – 18.30 uur
 11  februari  2009,  9.00 – 12.30 uur

in Brussel
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