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Sammanträde

Måndagen den 19 januari 2009 kl. 15.00–18.00
Tisdagen den 20 januari 2009 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Rum ASP A1G-2

1. Godkännande av förslaget till föredragningslista1 PE 418.119
FdR 760071

2. Justering av protokollen från sammanträdena den
 6 november 2008

 1–2 december 2008

PV– PE 415.334
FdR 753562

PV– PE 416.594
FdR 757756

3. Meddelanden från ordföranden

4. Övriga frågor

                                               
1 I enlighet med utskottets beslut av den 30 september 1997, på grundval av arbetsdokument PE 223.544, 
kommer punkterna under del B i förslaget till föredragningslista inte att diskuteras under detta sammanträde. 
Emellertid kan alla ledamöter innan sammanträdet avslutas begära att en punkt under del B flyttas upp till del A. 
Därmed kommer denna punkt att automatiskt uppföras i del A för att diskuteras vid ett senare sammanträde.
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I närvaro av kommissionen

A. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar bör 
diskuteras i utskottet

Hälsa

5. Framställning 1037/2007, ingiven av Jill Bell (irländsk medborgare),
för “Irish Association of Health Stores”, om direktiv 2002/46/EG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott

(i framställarens närvaro)

och
Framställning 1184/2007, ingiven av Grace Kinirons (irländsk 
medborgare), för “Nutritional Therapists of Ireland”, om 
direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kosttillskott

PE 414.110
FdR 746027

Miljö

6. Framställning 1418/2007, ingiven av Konstantinos Skoufis 
(grekisk medborgare), för invånarna i västra delen av Rodiá i 
kommunen Diakoptó, och undertecknad av ytterligare 372 
personer, om den nya järnvägslinjen mellan Aten och Patras

    CM– PE 414.070
    FdR 745805

7. Framställning 1105/2007, ingiven av L.M. (ungersk medborgare) 
om den skada som han lidit på grund av bullerföroreningar till 
följd av verksamheten på flygplatsen Budapest Ferihegy

    CM– PE 411.983
    FdR 745227

8. Framställning 0276/2007, ingiven av Ioan Paul (rumänsk 
medborgare), och undertecknad av 34 personer, om de skadliga 
effekterna på invånarnas hälsa av den verksamhet i närområdet 
som bedrivs av ett företag som är specialiserat på återvinning av 
restprodukter av animaliskt ursprung

    CM– PE 396.647
    FdR 749967

Konkurrens
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9. Framställning 833/2008, ingiven av M.S. (rumänsk medborgare), 
för de lokala förlagens branschorganisation (APEL) i Rumänien, 
om det rumänska postverkets påstått monopolistiska och 
konkurrensmotverkande praxis i samband med ökade priser för 
distribution av lokala tidningar
(i närvaro av framställarna) 

    DV /
  PETI20090119_sir833-
   08_EN

Statligt stöd

10. Framställning 335/2008, ingiven av Waldemar Preussner (tysk 
medborgare), för PCC SE, om de rumänska myndigheternas 
påstådda överträdelse av gemenskapslagstiftningen om statligt 
stöd i samband med privatiseringen av Oltchim Râmnicu - Vâlcea 
S.A. (Rumänien)
(i framställarens närvaro)

    DV /  
  PETI20090119_sir335-
   08_EN

Transport

11. Framställning 0905/2007, ingiven av Vasile Tomoiaga (rumänsk 
medborgare), om diskriminering av färgblinda som inte kan få 
körkort i Rumänien
(i framställarens närvaro)

    CM– PE 411.970
    FdR 738826

Beskattning

12. Framställning 1001/2006, ingiven av Alexandru Ciobotar 
(rumänsk medborgare) och undertecknad av fler än 23 personer, 
om oförenlighet mellan Rumäniens registreringsskatt för 
begagnade bilar och EG:s princip om fri rörlighet för varor
och
Framställning 331/2007, ingiven av Ioan Păun Cojocariu 
(rumänsk medborgare), om problem med att i Rumänien 
registrera ett fordon som inköpts i Tyskland
och
Framställning nr 0723/2007, ingiven av Mihai Cristel Bocseru 
(rumänsk medborgare), om beskattning av begagnade bilar som 
importeras till Rumänien
och
Framställning 1237/2007, ingiven av Elena Caraba (rumänsk 
medborgare), om beskattning av begagnade bilar som importeras 
till Rumänien
och
Framställning 0265/2008, ingiven av Horaţiu Margoi (rumänsk 
medborgare), för den rumänska automobilklubben, och 
undertecknad av ytterligare 120 000 personer, om skatt som ska 

    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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betalas i Rumänien vid den första registreringen av bilar som 
köpts i andra EU-medlemsstater
(i framställarens närvaro)

13. Framställning 0156/2005, ingiven av Szilvia Deminger (ungersk 
medborgare), om den registreringsavgift som ska betalas i Ungern 
vid import av bilar från andra medlemsstater i EU

    PE 376.478/REV.II
    FdR 749746

14. Framställning 412/2006, ingiven av Jan Luteran (slovakisk 
medborgare) om problem med att i Slovakien registrera en 
begagnad bil han köpt i Tyskland 

    PE 386.456/REV.
    FdR 702325

15. Framställning 0773/2005, ingiven av Jürgen Sachansky (tysk 
medborgare), om påstådd diskriminering av EU-medborgare av 
icke-slovakiskt ursprung i Slovakien

    PE 388.654/REV.
    FdR 713604

16. Framställning 0958/2007, ingiven av Graham Unsworth (brittisk 
medborgare), om registreringsavgifter för begagnade bilar som 
importeras till Malta 

    PE 406.087
    FdR 723232

17. Framställning 1028/2007 av Nicholas Zelle (brittisk medborgare), 
om registreringsskatt på begagnade fordon som importeras till 
Malta

    PE 408.000
    FdR 729670

Betänkanden och yttranden

18. Yttrande över Aktiv dialog med medborgarna om EU
(2008/2224 (INI))             (till CULT)
Föredragande:  Sinnott (IND/DEM)
– Behandling av ett förslag till yttrande

PE 416.356
FdR PA /  755475

19. Årligt betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar 
2008
(2008/2301(INI))
Föredragande:  McGuinness   (PPE-DE)
– Behandling av förslag till betänkande

PE 418.130
FdR 760242

*** Omröstning ***

20. Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (till LIBE)
(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
Föredragande :  Hammerstein     (Verts/ALE)

PE 415.159
FdR  PA /  751029

PE 418.017
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– Behandling av ändringsförslag
– Antagande av förslaget till yttrande

FdR  AM /  759245

21. Yttrande över riktlinjerna för ett förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativ i 
enlighet med artikel 11.4 i EU-fördraget (2008/2169/INI))

(till AFCO)
Föredragande:  Carnero (PSE)
– Behandling av ett förslag till yttrande
– Eventuellt: behandling av ändringsförslag
– Antagande av förslaget till yttrande

PE 416.357
FdR PA /  755476

*** Slut på omröstningen ***

* * *

kl. 17.30–18.30 (inom stängda dörrar)

22. Samordnarnas sammanträde

* * *

Tisdagen den 20 januari 2009 kl. 9.00–12.30

kl. 9.00

23. Meddelanden från ordföranden om samordnarnas beslut

Bulgarien

24. Studiebesöket i Bulgarien den 27–30 oktober 2008
– Behandling av förslag till betänkande
– Antagande av förslag till betänkande

    PE 416.365
    FdR DT /  755641
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25. Framställning 1405/2007, ingiven av Ivaylo Asenov Krastev 
(bulgarisk medborgare), för Skydd av befolkningens hälsa och liv 
och miljön, om olaglig drift av en avfallsanläggning för fast 
hushållsavfall
(i framställarens närvaro)

    CM– PE 415.083
    FdR 750398

26. Framställning 453/2007, ingiven av Stefcho Minchev (bulgarisk 
medborgare) och undertecknad av 18 anhöriga till 14 saknade 
sjömän, om Bulgariens påstådda underlåtenhet när det gäller att 
fastställa orsakerna till ett fartygs försvinnande i Svarta havet 
samt i samband med räddningsarbetet
(i framställarens närvaro)

    CM– PE 398.563
    FdR 699083

Övrigt

27. Framställning 74/2005 ingiven av Ramón Gálvez (spansk 
medborgare), för den nationella plattformen av föreningar för 
lärare i informatik (PNAPI), om Europeiska unionens 
offentliggörande av tvivelaktig information om det spanska 
utbildningssystemet inom området för informatik
(i framställarens närvaro)

    PE 372.036/REV.
    FdR 667443

Urbanisering

28. Betänkande om konsekvenserna av den omfattande urbaniseringen i 
Spanien för EU-medborgarnas individuella rättigheter, för miljön och 
för tillämpningen av EU-lagstiftningen, på grundval av ingivna 
framställningar (framställning 609/2003 med flera) (2008/2248(INI))
Föredragande:  Auken (Verts/ALE)
– Behandling av förslag till betänkande

(i framställarnas närvaro)

PE 416 354
FdR  PR / 755463

* * *
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B. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar bör anses 
färdigbehandlade

29. Framställning 470/2001 ingiven av Andrew Watson (brittisk 
medborgare), om shoppingresor till kontinenten och de brittiska 
tullmyndigheternas uppträdande

Framställning 575/2001, ingiven av Philip Liddy (brittisk 
medborgare) och undertecknad av 1 person, om de metoder som 
används av den brittiska tullmyndigheten 

Framställning 813/2001 ingiven av Michael Newton (brittisk 
medborgare) om shoppingresor till kontinenten och de brittiska 
tullmyndigheternas uppträdande

Framställning 846/2001 ingiven av Patricia Joyce Gray (brittisk 
medborgare) om den brittiska tullens kontrollåtgärder

Framställning 921/2001 ingiven av Bill Kristofferson (brittisk 
medborgare), om shoppingresor till kontinenten och de brittiska 
tullmyndigheternas uppträdande

Framställning 957/2001 ingiven av David Williams (brittisk 
medborgare), om shoppingresor till kontinenten och avskaffandet av 
den skattefria försäljningen

Framställning 961/2001 ingiven av Johnson Adedeji Ibitola (brittisk 
medborgare), om shoppingresor till kontinenten för att handla alkohol 
och cigaretter, och de brittiska tullmyndigheternas uppträdande

Framställning 139/2002 ingiven av Brian Jones (brittisk medborgare), 
om tull- och avgiftsbestämmelserna för tobak och alkohol i samband 
med resor mellan olika medlemsstater

Framställning 577/2002, ingiven av Phillips Cath brittisk 
medborgare), om tullmyndighetens beslagtagande av hennes bil i 
Dover på grund av påstådd smuggling av tobak

Framställning 915/2002 ingiven av Graham Bathurst (brittisk 
medborgare), om fri rörlighet för varor – EU:s direktiv 92/12/EEG

Framställning 1118/2002 ingiven av Kelly Hughes (brittisk 
medborgare) om beslagtagande av varor som importerats från Europa

PE 329.201/REV. III
FdR 687481

+ 
PETI20080401_ComKovacs
470-01_EN

+
PETI20090119_ltUK470-
01_EN 

30. Framställning 0302/2005, ingiven av Martin Baldwin-Edwards 
(brittisk medborgare), om påstådd diskriminering i samband med 

    PE 372.042/REV. II
    FdR 749749
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Greklands migrationsinstituts anställningsförfarande

31. Framställning 0403/2005, ingiven av Michel Vray (belgisk 
medborgare), och undertecknad av ytterligare sju personer, om 
miljöproblem i närheten av en fabrik

    PE 372.049/REV. II
    FdR 749750

32. Framställning 581/2005 av Marco Bianco (italiensk medborgare) 
om att de lokala italienska myndigheterna inte erkänt ett 
yrkesutbildningsintyg inom livsmedelsindustrin som utfärdats i 
Tyskland

    PE 369.945/REV. II
    FdR 646404

33. Framställning 0920/2005, ingiven av Evangelos Alexos (grekisk 
medborgare) (för medborgargruppen Domokos) (och 
undertecknad av ytterligare tre personer), om ett olagligt utsläpp i 
Domokos Ftiotidas i Grekland

    PE 374.217/REV. II
    FdR 749762

34. Framställning 179/2006, ingiven av Giuseppe De Simone 
(italiensk medborgare), för Comitato MOSAICO, och 
undertecknad av ytterligare 13 personer, om påstådd överträdelse 
av gemenskapslagstiftningen om offentliga anbudsförfaranden 
inom avfallshanteringssektorn

    PE 380.905/REV. II
    FdR 749766

35. Framställning 58/2007, ingiven av Rosa Álvarez Álvarez (spansk 
medborgare), för Tranqueru Xivares boendeförening (samhället 
Carreno, Asturias, Spanien), undertecknad av 8 800 personer, 
med klagomål över ett hamnutvecklingsprojekt och dess 
förödande konsekvenser för miljön

    CM– PE 394.296
    FdR 687651

36. Framställning 0512/2007, ingiven av Eugenio Bermejo Garcia 
(spansk medborgare), om en personlig tvist angående en pension

    PE 400.365/REV.
    FdR 749969

37. Framställning 0522/2007, ingiven av Halina Messerschmidt 
(polsk medborgare), för miljöorganisationen ”Zuraw”, om 
underlåtenhet att tillämpa EU:s miljölagstiftning i samband med 
ett projekt för utvinning av aggregat i Dźwierzuty, östra Polen

    PE 402.623/REV.
    FdR 749971

38. Framställning 0563/2007, ingiven av Nikitas Giannakakis 
(grekisk medborgare), om de grekiska myndigheternas 
överträdelser av bestämmelserna i kommissionens beslut om 
godkännande av ett statligt stöd till grekiska jordbrukare, fiskare 
och vattenbrukare som drabbats till följd av oväder under 
vintern 2001–2002

    CM– PE 415.031
    FdR 749973

39. Framställning 0675/2007, ingiven av Imelda Read (brittisk 
medborgare), för Europeiska sammanslutningen mot 
livmoderhalscancer, om åtgärder för att bekämpa 

    CM– PE 415.032
    FdR 749974
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livmoderhalscancer

40. Framställning 0704/2007, ingiven av Elisabeth Walsh (irländsk 
medborgare), för Gruppen för innehavare av mjölkkvoter, om 
påstådd åldersdiskriminering av innehavare av mjölkkvoter

    PE 406.077
    FdR 723218
    + letter IRL 

41. Framställning 0724/2007, ingiven av Wolfgang Doetsch (tysk 
medborgare), om utbetalningen av barnbidrag i enlighet med 
förordning (EEG) nr 1408/71

    PE 405.828/REV.
    FdR 749976

42. Framställning 0788/2007, ingiven av Werner Pichler (italiensk 
medborgare), om en protest mot en deponi för giftigt 
hushållsavfall

    PE 404.461/REV.
    FdR 749979

43. Framställning 846/2007, ingiven av Olivier Sohier (belgisk 
medborgare), för ASBL DELTAS med flera, med 
54 underskrifter, om försäkringsbolaget Swiss Lifes bedrägeri 
mot framställarna

    CM– PE 415.033
    FdR 749980

44. Framställning 0871/2007, ingiven av Sascha Simon (tysk 
medborgare), om flygbolags dolda avgifter

    CM– PE 415.034
    FdR 749981

45. Framställning 0895/2007, ingiven av Giorgio Bortini (tysk och 
italiensk medborgare), om de österrikiska myndigheternas vägran 
att erkänna ett utbildningsbevis som utfärdats av konservatoriet i 
Bozen (Bolzano)

    CM– PE 415.036
    FdR 749983

46. Framställning 0960/2007, ingiven av Gerardine O'Brien (irländsk 
medborgare), om ekonomisk förlust på grund av en lokal 
banktjänstemans bedrägeri

    CM– PE 415.038
    FdR 749985

47. Framställning 1026/2007, ingiven av Lone Gustavsen (dansk 
medborgare), om tilldelning av domännamnet .eu

    CM– PE 415.061
    FdR 750374

48. Framställning 1104/2007, ingiven av Alain Larralde (fransk 
medborgare) för landsbygdsorganisationen ”Association pour la 
Sérénité à la Campagne”, och undertecknad av ytterligare 
17 personer, om attacker av gamar på avelsdjur i 
franska Pyrenéerna

    CM– PE 414.243
    FdR 747364

49. Framställning 1117/2007 ingiven av Stephanie Johanna Goldbach 
(tysk medborgare), om REACH och djurförsök

    CM– PE 414.244
    FdR 747365
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50. Framställning 1121/2007, ingiven av J.T. (tysk medborgare), om 
att Apple iPod utnyttjar en dominerande marknadsställning för att 
distribuera iTunes och att iTunes är inkompatibelt med oberoende 
operativsystem på grund av att Apple inte avslöjar 
specifikationerna för iTunesDB

   CM– PE 415.064
    FdR 750378

51. Framställning 1126/2007, ingiven av Stelian Ciuciu (statslös 
rom), om vägrad inresa i Tyskland för honom och hans familj

    CM– PE 415.065
    FdR 750379

52. Framställning 1128/2007, ingiven av Rainer Sander (tysk 
medborgare), om de spanska myndigheternas försening med att 
anvisa ett beskattningsnummer för hans företag i Spanien

    CM– PE 414.246
    FdR 747367

53. Framställning 1136/2007, ingiven av Heinz-Peter Schepputat 
(tysk medborgare), om att skydda Rhendalen från byggande av en 
koloxidledning av företaget Bayer Material Science

    CM– PE 414.249
    FdR 747370

54. Framställning 1137/2007, ingiven av Adebayo Kelly 
(brittisk medborgare), om avslag på en visumansökan

    CM– PE 414.250
    FdR 747371

55. Framställning 1156/2007 av Eva-Maria Weides (tysk 
medborgare), representant för djurskyddsorganisationen 
”Naturschutzjugend inom NABU Hamburg”, med 
60 underskrifter, gällande bron över Fehmarn bält i norra 
Tyskland

    CM– PE 414.251
    FdR 747372

56. Framställning 1157/2007, ingiven av Luca Biselli (italiensk 
medborgare), om ett påstått kryphål i EU-direktivet om 
erkännande av yrkeskvalifikationer 

    CM– PE 415.068
    FdR 750382

57. Framställning 1160/2007, ingiven av Denis O’Hare 
(brittisk medborgare), om påstådda oegentligheter när det gäller 
byggnadsarbeten i Peyia på Cypern

    CM– PE 414.252
     FdR 747373

58. Framställning nr 1170/2007, ingiven av Peter och Maja Ulbrich 
(tyska medborgare), om dubbla avgifter

    CM– PE 415.069
    FdR 750383

59. Framställning 1178/2007, ingiven av Mark De Ath (brittisk 
medborgare), för ”Amenity Forum”, med 80 namnteckningar, om 
det föreslagna EU-direktivet om hållbar användning av 
bekämpningsmedel

    CM– PE 411.988
    FdR 738844

60. Framställning 1208/2007 ingiven av Elisabeth och Wilfried 
Meyer (tyska medborgare) om föroreningar som orsakas av 
järnbruket Borgelt i Osnabrück, i strid med direktiv 96/61/EG om 
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

    CM– PE 414.255
    FdR 747376
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61. Framställning 1241/2007, ingiven av Pasquale Greco (italiensk 
medborgare), för ”Manduria Partito dei Verdi per la Pace”, om en 
avsaltningsanläggning i floden Chidro i Manduria 

    CM– PE 414.262
    FdR 747468

62. Framställning 1243/2007, ingiven av S.M. (italiensk medborgare), 
om de avgifter som debiteras av italienska 
mobiltelefonileverantörer

    CM– PE 414.265
    FdR 747478

63. Framställning nr 1259/2007, ingiven av Regina Nowack 
(tysk medborgare), för Självhjälpsgruppen om dentalt amalgam, 
och undertecknad av ytterligare 141 personer, om EU:s strategi 
rörande kvicksilveramalgam, särskilt utnämningen av ledamöter i 
EU:s vetenskapliga kommittéer

    CM– PE 414.266
    FdR 747479

64. Framställning 1288/2007, ingiven av Petr Kuty (tjeckisk 
medborgare), om de tyska myndigheternas vägran att erkänna 
honom som läkare

    CM– PE 415.074
    FdR 750388

65. Framställning nr 1290/2007, ingiven av Georg Schröder 
(tysk medborgare), om människor med en andra X-kromosom och 
hans personliga situation

    CM– PE 414.27
    FdR 747483

66. Framställning 1305/2007, ingiven av Pat Dineen (irländsk 
medborgare), om fara i fråga om riskabel in-/utpassering till 
privat egendom

    CM– PE 415.076
    FdR 750390

67. Framställning 1316/2007, ingiven av Hans-Georg Knieriem 
(tysk medborgare), om att inte kunna få sina utbetalningar av 
socialbidrag gjorda i utlandet

    CM– PE 415.077
    FdR 750392

68. Framställning 1393/2007, ingiven av Silvia Leal Acevedo (spansk 
medborgare), om potentiellt skadlig inverkan från ett 
saneringsprojekt på det skyddade området ”Cuenca de los ríos 
Jarama y Henares” (Madrid)

    CM– PE 415.081
    FdR 750396

69. Framställning 1471/2007, ingiven av Theodoros Pitikaris (grekisk 
medborgare), om avslag på en ansökan om forskarutbildning

    CM– PE 415.086
    FdR 750401

70. Framställning 1504/2007, ingiven av dr Asztrik Várszegi 
(ungersk medborgare), för den ungerska benediktinerordern, om 
denna ordens rättigheter i fråga om fast egendom i Slovakien

    CM– PE 415.088
    FdR 750404

71. Framställning 1506/2007, ingiven av Ekatarini Tsamadia (grekisk 
medborgare), för organisationen för medborgares solidaritet i den 
heliga staden Messolonghi, om det påstådda misslyckandet med 
och bristen på insyn i stadsplaneringen i Messolonghi (Grekland)

    CM– PE 415.089
    FdR 750405
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72. Framställning 0039/2008, ingiven av Ch.L. (grekisk medborgare), 
om bristfällig behandling av sjukhusavfall i Grekland

    CM– PE 415.091
    FdR 750407

73. Framställning 0044/2008, ingiven av J.K. (brittisk medborgare), 
om förfaranden som snedvrider konkurrensen i samband med 
Googles reklamprogram Adword

    CM– PE 415.092
    FdR 750408

74. Framställning 0088/2008, ingiven av Felix Naumann 
(tysk medborgare), om omotiverat tidiga incheckningstider för 
flyg inom Europa

    CM– PE 415.096
    FdR 750412

75. Framställning 0125/2008, ingiven av Rita och Ortwin Uhl (tyska 
medborgare), om myndigheternas underlåtenhet att ta itu med 
flygplansbuller kring Speyerflygfältet 

    CM– PE 415.098
    FdR 750414

76. Framställning 0137/2008, ingiven av Marcela Manesia (rumänsk 
medborgare), om erkännande av ett utbildningsbevis

    CM– PE 415.100
    FdR 750416

77. Framställning 0140/2008, ingiven av Mario Rossi (italiensk 
medborgare), om den fria rörligheten för arbetstagare i EU och att 
belgare är överrepresenterade bland personalen vid EU:s 
institutioner

    CM– PE 415.101
    FdR 750438

78. Framställning 0172/2008, ingiven av Michalis Vomvas (grekisk 
medborgare), för medborgarorganisationen Ktima Fix, och 
undertecknad av ytterligare nio personer, om skydd av 
grönområdet Ktima Fix i Irakleio Attikis och dess övergång till 
lokalinvånarnas ägo

    CM– PE 415.102
    FdR 750439

79. Framställning 0195/2008, ingiven av A.G. (italiensk medborgare), 
om felaktig tillämpning av italiensk lagstiftning vid införlivande 
av direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete 
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP

    CM– PE 415.104
    FdR 750441

80. Framställning 0218/2008, ingiven av Riccardo Forte (italiensk 
medborgare), för Coordinamento Motociclisti, om trafiksäkerhet 
för motorcyklister

    CM– PE 415.106
    FdR 750443

81. Framställning 309/2008 ingiven av Georgian Gândac (rumänsk 
medborgare), om kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid 
vandrarhemmet Elena Farago i Bârlad (Rumänien)

   PETI20090119_sir309
-08_EN 
+
   PETI20090119_ltRO
309-08_EN

82. Framställning 0310/2008, ingiven av Marco Speicher (tysk 
medborgare), om tillträde till det praktikår som ingår i hans 
medicinska utbildning

    CM– PE 415.110
    FdR 750447
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83. Framställning 0346/2008, ingiven av Wolfgang Priwitzer (tysk 
medborgare), om erkännande av hans certifikat för 
radiokommunikation på kortdistans under segling

    CM– PE 415.113
    FdR 750450

84. Framställning 0380/2008, ingiven av Sean P. Andrews (irländsk 
medborgare), om den irländska fordonsregistreringsskatten på 
begagnade bilar som köps i andra medlemsstater

    CM– PE 415.115
    FdR 750452

85. Framställning 0402/2008, ingiven av Pavlina Radkova (bulgarisk 
medborgare), om ett värdigt liv för hennes funktionshindrade barn

    CM– PE 415.117
    FdR 750454

o O o

86. Datum och plats för nästa sammanträde
 10 februari 2009 kl. 15.00–18.30
 11 februari 2009 kl. 9.00–12.30
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