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JEGYZŐKÖNYV
a 2008. november 6-án 9.00 és 12.30 között, valamint 15.00 és 18.25 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2008. november 6-án, csütörtökön 9.00-kor Marcin Libicki (elnök) elnökletével 
megnyitják.

1. Koordinátorok ülése (zárt ülés: 9.00–9.45)

Az ülés 9.50-kor Marcin Libicki elnök elnökletével folytatódik. 

2. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Az elnök az alábbi közleményeket teszi:

 A bizottság státusa: a semlegessé tétel mellett vagy ellen: A Bizottsági Elnökök 
Értekezletének elnökeként Gerardo Galeote kérelmezte egy, a tervek szerint Pöttering 
elnökhöz intézett levél jóváhagyását, amelyben a parlamenti bizottságok semlegessé 
tételének kérdése is felmerülne. A koordinátorok megállapodtak abban, hogy ajánlást 
tesznek a Petíciós Bizottság semlegessé tételének megszüntetésére a következő 
jogalkotási időszakban, valamint arra vonatkozóan, hogy a bizottság megtarthassa 
jelenlegi 40 fős tagságát;

 Határozat a Költségvetési Ellenőrző Bizottság számára készített, a 2007. évi 
költségvetési mentesítésről szóló véleményről: A Költségvetési Ellenőrző Bizottság 
elnökétől, Herbert Böschtől érkezett levél nyomán a koordinátorok úgy határoztak, 
hogy a petíciós Bizottság nem készít véleményt az Ombudsman 2007. évi 
költségvetési mentesítéséről;

 Folyamatban lévő petíciók az előző jogalkotási időszakból: A koordinátorok 
tájékoztatás céljából kézhez kapták a szóban forgó petíciók jegyzékét, és úgy 
határoztak, hogy azokat – amennyire lehetséges – felveszik a soron következő 
bizottsági ülések napirendjére, lehetőleg a B. csoporthoz tartozó pontok keretében;

 Az iraki Kurdisztánról szóló, Pöttering elnökhöz benyújtott petíció: a koordinátorok 
tudomásul vették a több ezer (501 029) kurd személy aláírását tartalmazó petíciót, 
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amely Halabjával, valamint a Szaddam Husszein által a város lakóival szemben
elkövetett, vegyi fegyverekkel történt támadás következményeivel foglalkozik. A 
petíció benyújtói az Európai Parlament támogatását kérték annak érdekében, hogy 
különleges emlékművet állíthassanak, valamint hogy a következményeket mind a mai 
napig elszenvedő lakosság humanitárius segítségnyújtásban részesülhessen. A 
koordinátorok felkérték a titkárságot, hogy lépjen kapcsolatba a Külügyi Bizottság 
titkárságával a lehetséges nyomon követés mérlegelése érdekében;

 A Leper úr által benyújtott (672/07. számú) petíció az esetleges voralbergi (Ausztria) 
tényfeltáró látogatásról: A koordinátorok úgy határoztak, hogy nem küldenek 
tényfeltáró küldöttséget;

 Egyéb kérdések:     

- A Gazdasági és Monetáris Bizottság véleménye (ECON) négy petícióra 
vonatkozóan: A koordinátorok tudomásul vették az ECON bizottságtól 
érkezett vélemény stílusát és tartalmát, és felkérték az elnököt, hogy 
válaszoljon Pervenche Berès elnök asszonynak, és a bizottság nevében 
mondjon köszönetet, valamint világítson rá arra, hogy a szóban forgó 
vélemény hasznos modell a többi bizottság számára, amelyekhez időnként 
petíciókat továbbítanak, de amelyektől nem mindig érkezik vélemény;

- Levél Margot Wallström biztostól: A koordinátorok tudomásul vették a 
levelet, amely válaszként érkezett a Petíciós Bizottság részéről Günter 
Verheugen biztoshoz intézett levélre, és úgy határoztak, hogy azt 
nyilvántartásba veszik;

- Videokamerával felszerelt termek a petíciós Bizottság üléseinek 
internetes közvetítésére: A koordinátorok felkérték a titkárságot, hogy 
kérelmezze a Petíciós Bizottság üléseinek videokamerával felszerelt
termekben történő megrendezését, hogy ily módon lehetővé váljon az ülések 
internetes közvetítése (a titkárság erről a koordinátorok következő ülésén tesz 
jelentést). 

3. A napirendtervezet elfogadása (PE 380.890)

A napirendtervezetet az alábbi módosításokkal elfogadják:

 23. pont (382/2007. számú petíció) – a következő ülésig elnapolják;
 a 19. pont (277/2006. számú petíció) megvitatására a 17. pont előtt kerül sor 

(1140/2007. számú petíció) a bizottsági tagok és a Bizottság képviselőinek igényéhez 
igazodva.

4. Az alábbi jegyzőkönyvek elfogadása: a 2008. szeptember 10–11-i, valamint a 2008. 
október 6–7-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

5. Az elnök közleményei:

 Mairead McGuinness és Carlos José Iturgaiz Angulo elnézést kérnek, amiért nem 
tudnak részt venni az ülésen; 

 A következő napirendi pontok megvitatására a petíció benyújtóinak jelenlétében kerül 
sor:

- 8. pont: Jelentés a Marseille-ben és Fos-sur-merben tett tényfeltáró 
látogatásról – 2008. szeptember 29–október 1.);
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- 10. pont: 656/2006. számú petíció a 85/337/EK, a 2003/35/EK és a 96/61/EK 
irányelvnek a Cabo Blanco-Buzanada (Kanári-szigetek, Spanyolország) 
részleges városfejlesztési terve általi megsértéséről

- 11. pont: 773/2006., 258/2006. és 824/2007. számú petíciók különféle 
madridi városfejlesztési projektekről;

- 13. pont: 568/2007. és 936/2007. számú petíciók az olajszállító tartályhajók 
biztonságáról (Gibraltári-szoros); 

- 15. pont: 1282/2008. számú petíció a megfelelő magyarországi pénzügyi 
szabályozás hiányáról (a petíció benyújtója panasszal fordult az 
Ombudsmanhoz annak módjával kapcsolatban, ahogy az Európai Parlament 
petícióját kezelte, és ennek orvoslása érdekében meghívást kapott az elnöktől, 
hogy a bizottság előtt felszólaljon);

- 17. pont: petíciók a személygépjárművek görög hatóságok által történt 
elkobzásáról (szintén jelen Garifallia Parara asszony, a görög 
Pénzügyminisztérium képviseletében);

- 18. pont: 459/07. számú petíció a spanyol radiológiai technikusok 
szakképzéséről. (A 570/2007. számú petíció megvitatására is e napirendi pont 
keretében kerül sor)

- 25. pont: 282/2008. és 147/2008. számú petíció a nyílt forráskódú 
szoftverekről, amelynek kapcsán a petíció benyújtóitól származó, valamint 
szakértői felszólalások is elhangzanak a bizottságban.

 Az alábbi petíciókat lezárják: 
- 71/2007. számú petíció, a Bizottságnak az elnök 2008. június 9-i levelére 

adott válasza alapján;
- 0397/2008. számú petíció, az Európai Parlament Fordító Szolgálatának 

igazgatójától kapott átfogó válasz alapján.

 A 882/2005. és 1014/2007. számú petíciókat újból megnyitják, tekintettel a petíció 
benyújtóitól beérkezett új információkra.

6. Egyéb kérdések: 

A kérdés koordinátorok által történő előzetes megvitatásának eredményeképpen a 
bizottság úgy határoz, hogy a Ramla l-Hamra-i (Gozo, Málta) tervezett idegenforgalmi 
komplexumról szóló 690/2007., 696/2007. és 698/2007. számú petíciók lezárva
maradnak, mivel a kapott kiegészítő tájékoztatás nem szolgál kellő indokkal újbóli 
megnyitásukhoz.    

Felszólalnak: Simon Busuttil, David Hammerstein és az elnök. 

7. Az internetes szakmai címjegyzékek által alkalmazott megtévesztő reklámnak a kis-
és középvállalkozásokra gyakorolt pénzügyi hatásáról szóló jelentéstervezetre 
vonatkozó módosítások megvitatása és szavazás (a 45/2006., 1476/2006., 79/2003., 
819/2003., 1010/2005., 52/2007., 306/2007., 444/2007., 562/2007. számú és egyéb 
petíciók) – (2008/2126 (INI)), előadó:  Simon Busuttil  (PPE-DE)

Felszólalnak: Michael Cashman, Simon Busuttil (előadó), Inés Ayala Sender és az 
elnök. 
Határozat: a jelentéstervezetet teljes egészében, valamint a módosított állásfoglalást 
egyhangúlag elfogadják (19 szavazat érkezik).  
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8. A Fos-sur-merben tett tényfeltáró látogatásról szóló jelentés megvitatása és 
elfogadása (2008. szeptember 29–október 1.)

 A Djamila Saidi Rebbadj, francia állampolgár által benyújtott 74/2006. számú petíció 
Marseille (Franciaország) helyi önkormányzata Fos-sur-Merben építendő 
hulladékégető művel kapcsolatos projektjéről

 A Gerard Casanova, francia állampolgár által a Port Saint Louis du Rhone-i égetőmű 
elleni egyesület nevében benyújtott, 23/2007. számú, 52 aláírást tartalmazó petíció a 
hulladékégető további működése elleni tiltakozásról

Felszólalnak: Djamila Saidi Rebbadj és Gerard Casanova (a petíció benyújtói), Maître 
Chetrit (a Fos-sur-Mer-i helyi hatóságok képviseletében), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Claude Blin (az Európai 
Bizottság képviseletében), Marie-Hélène Descamps és az elnök. 
Határozat: a jelentéstervezetet elfogadják; a két petíciót nem zárják le, az Európai 
Bizottságtól pedig további tájékoztatást kérnek (a Bizottság jelenleg a francia 
hatóságoknak a hozzájuk intézett hivatalos figyelmeztető levekre adott válaszait 
értékeli). 

9. Beszámoló a bulgáriai tényfeltáró látogatás eredményeiről (2008. október 27–30.)

Felszólalnak: David Hammerstein és az elnök. 
Határozat: a jelentéstervezetet megvitatás céljából a bizottság januári ülésén terjesztik 
elő.

10. A José Antonio Reveron Gonzalez, spanyol állampolgár által a tenerifei Arona 
tanácsának szocialista képviselőcsoportja (PSOE) nevében benyújtott, 656/2006. 
számú petíció a 85/337/EK, a 2003/35/EK és a 96/61/EK irányelvnek a Cabo Blanco-
Buzanada (Kanári-szigetek, Spanyolország) részleges városfejlesztési terve általi 
megsértéséről

Felszólalnak: Robert Atkins (ügyrendi felszólalás), David Hammerstein, José Antonio 
Reveron Gonzalez (a petíció benyújtója), Maria del Pino de Leon Hernandez (a helyi 
hatóságok képviseletében), Jose Maria Ramos Florido (a Bizottság képviseletében), 
Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega és az elnök. 
Határozat: szavazásra kerül sor, amelynek eredményeképpen a petíciót lezárják; 

11. Az Elena Biurrun Sainz de Rozas, spanyol állampolgár által benyújtott 773/2006. 
számú, 6 aláírást tartalmazó petíció a 79/409/EK és a 92/43/EK irányelvnek a 
madridi önkormányzat helyi hatóságai által elkövetett többszöri megsértéséről

A Luis Remacha Elvira, spanyol állampolgár által a Platforma de Vecinos contra el 
Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Galapagar (Madrid) 
nevében benyújtott, 0258/2006. számú, több mint 91 aláírást tartalmazó petíció a 
PGOU jóváhagyásával és végrehajtásával kapcsolatos szabálytalanságokról

A Margarita Gonzáles Gómez, spanyol állampolgár által benyújtott 0824/2007. 
számú petíció a Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas és Galapagar 
(Madrid) területén tervezett városfejlesztési projektekkel összefüggésben a 
közösségi jogszabályok állítólagos megsértéséről

Felszólalnak: Elena Biurrun Sainz de Rozas, Ricardo Roquera (petíció benyújtói, akik 
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kiegészítő dokumentációval szolgáltak), Carlos Galbeno Gonzales (Torrelodones
polgármestere), Livia Castillo Pascual (Margarita Gonzáles Gómez – petíció 
benyújtója – képviseletében), Mariam Sanchez Guisandez (a Bizottság 
képviseletében), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, 
David Hammerstein, Robert Atkins (ügyrendi felszólalás) és az elnök. 
Határozat: a petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig.

12. Javier Sanchis Marco, spanyol állampolgár által benyújtott 0217/2007. számú petíció 
egy helyi téglagyár tevékenységével kapcsolatban Masalavesben (Valencia) a 
környezetvédelmi intézkedések elmulasztásáról

Felszólalnak: Amalia Gonzalez de Paz (a Bizottság képviseletében) és az elnök. 
Határozat: a petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig.

13. Az Antonio Munoz Secilla, spanyol állampolgár által benyújtott 0568/2007. számú
petíció a kettős héjazatú olajszállító tartályhatók biztonságáról szóló közösségi 
rendeletek feltételezett megsértéséről

Az Antonio Munoz, spanyol állampolgár által a Verdemar-Ecologistas en Acción 
(San Roque, Spanyolország) benyújtott, 0936/2007. számú petíció a gibraltári 
kikötőben történő olajátrakási műveletek kedvezőtlen környezeti hatásáról és a 
hatályos uniós jogszabályok módosításának szükségességéről

Felszólalnak: Angela Aguilera Cavijo (a petíció benyújtójának képviseletében), Daniel 
Warin (a Bizottság képviseletében), Luis de Grandes Pascual, David Hammerstein, 
Inés Ayala Sender, José Javier Pomés Ruiz és az elnök. 
Határozat: a petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig; az 
elnök levelet intéz az illetékes brit hatóságokhoz, amelyben tájékoztatja őket a szóban 
forgó napirendi pont bizottságban történő megvitatásáról, valamint tájékoztatást küld a 
petícióval kapcsolatban a Közlekedési Bizottságnak, amely jelentést készített a szóban 
forgó kérdésről.

14. A spanyolországi kiterjedt urbanizációnak az európai polgárok egyéni jogaira 
gyakorolt hatásáról szóló jelentéstervezet (2008/2248(INI)), előadó: Margrete Auken 
(Verts/ALE) – első eszmecsere

Az előadó bevezető nyilatkozatot tesz, amelyben felvázolja a jelentésben tárgyalt főbb 
kérdéseket, és tolmácsolja José Manuel García-Margallo y Marfil arra irányuló 
javaslatát, hogy a bizottság jövőbeli ülésére a spanyol kormány egyik képviselője is 
meghívást kapjon

Felszólalnak: Margrete Auken (előadó), José Manuel García-Margallo y Marfil, David 
Hammerstein és az elnök. 
Határozat: a jelentéstervezetről szóló első eszmecserét a bizottság decemberi ülésére 
ütemezik.

Az ülést 12.30-kor berekesztik, majd 15.05-kor Marcin Libicki, elnök elnökletével 
újból megnyitják. 

15. A Patyi István Richárd, magyar állampolgár által benyújtott 1282/2008. számú 
petíció a megfelelő magyarországi pénzügyi szabályozás hiányáról



PE415.334v01-00 6/13 PV\753562HU.doc

HU

Felszólalnak: Patyi István Richárd (a petíció benyújtója), William Floyd (a Bizottság 
képviseletében), Alexandra Dobolyi, Michael Cashman, Simon Busuttil és az elnök. 
Határozat: a petíciót nem zárják le a Bizottságtól a petíció benyújtója által 
rendelkezésre bocsátott új dokumentációval kapcsolatban kapott további 
tájékoztatásig.

16. A Jose Manuel Ruiz Alvarez, spanyol állampolgár által benyújtott 1140/2007. számú 
petíció a Spanyolországtól eltérő EU-tagállamokban lakó spanyol állampolgárokra 
vonatkozó megkülönböztető jellegű adórendszerről

Felszólalnak: Manuel Altemir Mergelina (a Bizottság képviseletében) és az elnök.
Határozat: a petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig

17. A Vitor Chatinho, portugál állampolgár által benyújtott 277/2006. számú petíció az 
Európai Unió szabad mozgásra vonatkozó elvének a portugál hatóságok általi 
állítólagos megsértéséről

Felszólalnak: Anne-Marie Bruhn (a Bizottság képviseletében) és Michael Cashman 
(aki az elnök helyett átvette az elnöklést). 
Határozat: a petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig

18. Az Adam Grima, máltai állampolgár által a „B. Grima and Sons Ltd” nevében 
benyújtott, 264/2007. számú petíció a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogszabály 
a máltai Közlekedési Felügyelet által történő megszegéséről

Felszólalnak: Maria Raffaella Assetta (a Bizottság képviseletében), Simon Busuttil és
Michael Cashman (aki az elnök helyett átvette az elnöklést). 
Határozat: a petíciót lezárják az Európai Bizottságtól érkezett válasz alapján; 

19. A Paraskevas Louloudakis görög és olasz állampolgár által benyújtott 594/2002. 
számú petíció személygépjárműveinek a görög hatóságok által történt elkobzásáról

A Petros Papadopoulos, görög állampolgár által benyújtott 597/2002. számú petíció, 
a Nikolaos Adamopoulos, görög állampolgár által benyújtott 83/2003. számú petíció, 
az Ioannis Lambros, görög állampolgár által benyújtott 1233/2003. számú petíció, a 
Mario Vogna, olasz állampolgár által benyújtott 1257/2003. számú petíció, a
Christos Rinis, görög állampolgár által benyújtott 54/2004. számú petíció, az Anna 
Zecchino, olasz állampolgár által benyújtott 49/2005. számú petíció, az Anastasios 
Theodoridis, görög állampolgár által benyújtott 57/2005. számú petíció, a 
Konstantinos Iatrou, görög állampolgár által benyújtott 60/2005. számú petíció, a 
Carola Lemke-Leontoglou, német állampolgár által benyújtott 61/2005. számú 
petíció, a Christina Tsichlaki, görög állampolgár által benyújtott 64/2005. számú 
petíció, a Christos Rinis, görög állampolgár által benyújtott 71/2005. számú petíció, 
a Paraskevas Louloudakis, olasz állampolgár által benyújtott 94/2005. számú 
petíció, a Viviana Dolcetti, olasz állampolgár által benyújtott 171/2005. számú 
petíció, a Georgios Kourmouzas, Regina Vecchi, olasz állampolgár által benyújtott
242/2005. számú petíció, a Georgios Kourmouzas, görög állampolgár által 
benyújtott 397/2005. számú petíció, a Keith Salter, brit állampolgár által benyújtott
547/2005. számú petíció, a Klaus Schirmer, brit állampolgár által benyújtott 
629/2005. számú petíció, a Christos Krikonas, görög állampolgár által benyújtott 
661/2005. számú petíció, a Michael Sachanidis, osztrák állampolgár által benyújtott
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816/2005. számú petíció, a Norbert Alexander Wich, osztrák állampolgár által 
benyújtott 817/2005. számú petíció, a Petros Papadopoulos, görög állampolgár által 
benyújtott 60/2006. számú petíció, az Odysseas Poimenidis, görög állampolgár által 
benyújtott 596/2006. számú petíció, a J.V., görög állampolgár által benyújtott 
650/2006. számú petíció, az Anja Neumann, német állampolgár által benyújtott 
722/2006. számú petíció, a G. M., brit állampolgár által benyújtott 383/2007. számú 
petíció, a Paolo Melissano, olasz állampolgár által benyújtott 521/2007. számú 
petíció, az Apostolos Zervas, görög állampolgár által benyújtott 931/2008. számú 
petíció azonos tárgyban.

Felszólalnak: Paraskevas Louloudakis, Petros Papadopoulos, Apostolos Zervas, 
Christos Rinis, Silvana Mininno, Konstantinos Poimenidis (a petíció benyújtói), 
Garifallia Parara, a görög Pénzügyminisztérium képviseletében, Iakovos Iakovidis 
(Görögország Európai Unió melletti Állandó Képviselete), David Friggieri (a 
Bizottság képviseletében), Inés Ayala Sender, Rainer Wieland, Simon Busuttil és
Michael Cashman (aki az elnök helyett átvette az elnöklést). 
Határozat: a petíciót nem zárják le, az elnök levelet intéz az illetékes görög 
hatóságokhoz, amelyben felveti annak esetleges lehetőségét, hogy ex gratia 
kifizetésekben részesítsék a petíciók azon benyújtóit, akik a szóban forgó gyakorlat
múltbeli áldozatai.

20. A Jesus Luis Morillo Fernandez, spanyol állampolgár által benyújtott 459/2007.
számú petíció a spanyol radiológiai technikusok szakképzésének hiányosságairól

A Jesus Luis Morillo Fernandez, spanyol állampolgár által benyújtott 570/2007. 
számú petíció a spanyol munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának 
Spanyolország által történő állítólagos megsértéséről

Felszólalnak: Jesus Luis Morillo Fernandez (a petíció benyújtója), Aristide 
Lavrentzos, (a Bizottság képviseletében), Francisco Javier Montero Gaspar (a petíció 
benyújtója) és az elnök. 
Határozat: a petíciót nem zárják le; az elnök levelet intéz a spanyol hatóságokhoz.

21. A Graham Taylor, brit állampolgár által az „OpenForumEurope” nevében 
benyújtott, 282/2008. számú petíció az IKT-rendszerek tekintetében való 
elkötelezettségnek a részvételi demokráciára és a versenyre gyakorolt hatásairól

A Klaus-Jürgen Sauer, német állampolgár által benyújtott 147/2008. számú petíció 
az állam részéről Microsoft-termékek vásárlására történő kötelezéséről  

Felszólalnak: Graham Taylor (a petíció benyújtója), Pascal Paridans (osztályvezető, 
DIT - DGITEC, Európai Parlament), Christos Ellinides (a Bizottság képviseletében), 
Rishab Aiyer Ghosh (a petíció benyújtója), Hugo Lueders (a Számítástechnikai Ipari 
Szövetség – CompITA – képviseletében), Peter Stricks (a petíció benyújtója), Inés 
Ayala Sender, David Hammerstein, Eva Lichtenberger, Glyn Ford és az elnök (aki 
üdvözli az Európai Parlament szolgálatainak arra irányuló terveit, hogy előrelépéseket 
érjen el a nyílt forráskódú szoftverek terén). 
Határozat: a petíciót nem zárják le; a nyomon követésről szóló határozat céljából a 
petíció továbbítása a koordinátorokhoz.
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22. A L. Galitsky által benyújtott 67/2006. számú, 4 aláírást tartalmazó petíció 
Észtországban az emberi jogok megsértéséről

Felszólalnak: Pawel Busiakiewicz (a Bizottság képviseletében), Tatjana Ždanoka, 
Christopher Beazley, David Hammerstein, Glyn Ford és az elnök.
Határozat: a petíció lezárása az Európai Bizottság válasza alapján; tájékoztatás 
céljából a petíció továbbítása az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz.

23. A lettországi kisebbségek jogairól szóló petíciók nyomon követése

A Hans-Jürgen Hahn, német állampolgár által benyújtott 757/2004. számú petíció 
az Európai Unió új tagállamaiban az etnikai kisebbségek nyelveinek védelméről

A hasonló tárgyú, 928/2004., 1000/2004., 21/2005., 214/2005., 810/2005., 975/2005., 
104/2007., 105/2007., 121/2007. petíciók

Felszólalnak: Aristotelis Gavriliadis (a Bizottság képviseletében), Tatjana Ždanoka, 
Guntars Krasts, Glyn Ford (ügyrendi felszólalás), Christopher Beazley, Glyn Ford és 
az elnök.
Határozat: a Lett Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviseletétől és a lett 
Emberi Jogi Hivataltól érkezett tájékoztatás. A petíciót nem zárják le a koordinátorok 
által elvégzett újabb felülvizsgálatig; 

24. Az Y.K., görög állampolgár által benyújtott 239/2007. számú petíció az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
görög hatóságok általi értelmezéséről

Felszólalnak: David Friggieri (a Bizottság képviseletében) és az elnök. 
Határozat: a petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig

25. Az Anthony Harmattan által az „Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de 
Navarra en España” nevében benyújtott, 877/2007. számú petíció a 2003/109/EK 
irányelv nemzeti jogba történő átültetésének Spanyolország általi elmulasztásáról

Felszólalnak: Deborah Weinberg (a Bizottság képviseletében) és az elnök. 
Határozat: a petíciót nem zárják le a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig (az EK-
Szerződés 228. cikke szerinti eljárások keretében hivatalos figyelmeztető levelet 
intéztek Spanyolországhoz).

26. A Claus Dieter Most, német állampolgár által benyújtott 88/2006. számú petíció a 
szakképzéssel kapcsolatban felmerülő költségek térítésére vonatkozó problémákról

Felszólalnak: William Floyd (a Bizottság képviseletében) és az elnök.
Határozat: a petíció lezárása az Európai Bizottság válasza alapján.

27. A B. csoportba tartozó petíciók

 A 1010/2002., 204/1999., 149/2003., 433/2003., 600/2003., 169/2004., 416/2004., 
595/2004., 48/2005., 947/2005., 743/2006., 996/2006., 376/2007., 462/2007., 
514/2007., 567/2007., 628/2007., 907/2007., 931/2007., 1089/2007., 1109/2007., 
1142/2007., 1154/2007. és 1366/2007. számú petíciókat a Bizottság válasza alapján 
lezárják. 
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 A 267/2007. számú petíciót David Hammerstein kérésére áthelyezik a B. csoportból az 
A. csoportba, megvitatására pedig a bizottság egyik soron következő ülésén kerül sor. 

28. A következő ülés időpontja és helye

 2008. december 1., hétfő 15.00–18.30 és 2008. december 2., kedd 9.00–10.45, 
Brüsszel.

Az ülést 18.25-kor berekesztik.
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