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BRÜSSZEL

(A 2007. évi parlamenti megbízatás félidejére – ma 9.00 órára – tervezett alakuló ülést 2007. 
február 1-jére halasztják. Ebből kifolyólag az ülésre a jogalkotási időszak első felére 
irányadó korábbi feltételek szerint kerül sor.)

Az ülést 2007. január 30-án, kedden 9.34-kor Marcin Libicki (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadása (PE 384.273)

Az elnök tolmácsolja Michael Cashman, első alelnök bocsánatkérését, aki fontos londoni 
üzleti teendői miatt nem tud részt venni az ülésen.

Az elnök továbbá a következőket jelenti be:

- A bizottság alakuló ülésére – amely keretében 40 főre emelik a Petíciós Bizottság tagjainak 
számát – február 1-jén, csütörtökön 9.30-kor kerül sor.

- Az 1., 2., 3. és 32. napirendi pontot elhalasztják; a 7. napirendi pontban (Egyéb kérdések) 
szereplő „A Petíciós Bizottság eljárási szabályzata” és „Iránymutatások” elnevezésű 
alpontokat felveszik a február 26–27-i ülés napirendjére, amikor a bizottság új tagjai is jelen 
lesznek.

- A 18. napirendi pontot a petíció benyújtója és a Bizottság kérésére februárra halasztják;
- A 25. napirendi pontot Wallis kisasszony, előadó kérésére úgyszintén elhalasztják.

- A következő pontok megvitatásakor sokan jelen lesznek a petíciók benyújtói közül:
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- az elkobzott vagyon visszaszolgáltatásáról szóló 8–13. napirendi pont, 
- a nyelvi alapú megkülönböztetésről szóló 14. napirendi pont,
- „az állampolgári jogok Lettországban” tárgyú 19–22. napirendi pont megvitatásakor a 

lett kormány nevében Lettország állandó képviselője és Adrian Severin, európai 
parlamenti képviselő, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Lettországgal 
foglalkozó előadója is felszólal;

- a Dublini-öbölben található hulladékégetőről szóló 33. napirendi pont;
- a kilkennyi szennyezésre és annak az élőállattartásra gyakorolt hatásáról szóló 34. 

napirendi pont;
- az Orléans-t elkerülő körgyűrű megépítéséről szóló 35. napirendi pont, amellyel 

kapcsolatban a Conseil Général du Loiret elnöke mellett a hat petíció benyújtója is 
előadást tart.

Carlos José Iturgaiz Angulo kéri, hogy a 41. napirendi pontban szereplő 1001/2005. sz. 
petícióval külön napirendi pont keretében foglalkozzanak, mivel a petíció tárgya eltér a 
többitől. Megállapodnak abban, hogy a szóban forgó petíciót 41a) napirendi pontként 
tárgyalják.

Proinsias De Rossa kéri, hogy az Észtországról szóló 16. és 17. napirendi pontokat a 22. 
napirendi pont után tárgyalják.

A napirendet elfogadják.

2. A 2006. november 20–21-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása (PE 382.482)

A jegyzőkönyvet elfogadják.

3. Az elnök közleményei

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott új információk alapján javasolják a 
következő petíciók ismételt megvitatását:

- 658/2005. sz. petíció egy televíziós műholdvevő-antenna felszerelésével kapcsolatos 
jogvitáról;
- 230/2005. sz. petíció a nyugdíjjogosultságnak a spanyol INNS társadalombiztosítási hatóság 
általi kiszámításáról és a migráns munkavállalóként tapasztalt tisztességtelen bánásmódról.

A következő petíciókat le kell zárni:

- a 955/2005. sz. petíciót az Emberi Jogi Albizottságtól – amelyet tájékoztattak a petícióról és 
véleményezésre kértek fel – kapott válasz alapján. E válasz alapján külön levelet küldenek a 
petíció benyújtóinak, továbbá elküldik a Törökországnak a csatlakozás felé való 
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előrehaladásáról szóló parlamenti állásfoglalás másolatát, amelyben úgyszintén utalnak a 
Pontuszban történt görög népirtásra;

- a 469/2005. sz. petíciót a San Lorenzo de El Escorial városfejlesztési program környezetre, 
tájra és kulturális örökségre gyakorolt lehetséges hatásáról. A petíció benyújtóját felkérték, 
hogy nyújtson részletesebb információkat, de ennek a kérésnek egyáltalán nem tett eleget.

David Hammerstein Mintz kérésére a B. részben szereplő 44. napirendi pontot a következő 
ülésen az A. rész keretében tárgyalják.

 

4. Egyéb kérdések

Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság levelet kapott a görög hatóságoktól 
Claire Baker, egyesült királyságbeli lakos ügyével kapcsolatban, aki petíciót nyújtott be a 
bizottsághoz és akinek ügyét különösen Sir Robert Atkins támogatta.

Az elnök hangsúlyozza, hogy a dokumentum – amely a görög Belügyminisztérium által a 
vámhatóságok tevékenységére vonatkozóan elvégzett különleges vizsgálat eredményeképpen 
jött létre – bizalmas és a személyes adatok védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó, a 
magánélet védelmére vonatkozó információkat tartalmaz. A dokumentumba ezért tájékoztatás 
céljából kizárólag az elnök és Sir Robert Atkins tekinthetett be. A titkárság megőriz egy 
másolatot a bizottság archívuma számára. A dokumentumban szereplő neveket nem hozzák 
nyilvánosságra, amennyiben a kérdéssel kapcsolatban sor kerül egy későbbi megbeszélésre.

Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins és Proinsias de Rossa felszólal a tervezett 
spanyolországi tényfeltáró küldetéssel kapcsolatban. Megállapodnak abban, hogy az 
eszmecserét a koordinátorok ülése alatt folytatják.

Tulajdonjogokról szóló petíciók

5. A Stratos Paradias, görög állampolgár által az Ingatlantulajdonosok Nemzetközi 
Szövetsége (International Union of Property Owners) nevében benyújtott, 4 aláírást 
tartalmazó 0665/2006sz. petíció az Európai Unióban és a Nyugat-Balkánon a 
tulajdonjog védelmének szükségességéről

6. Az Anrew Herman, brit állampolgár által benyújtott, 13/2004 sz. petíció az elkobzott 
tulajdon visszaszolgáltatásáról Csehországban

7. A Daniela Gray (szlovák és brit állampolgár) ) által benyújtott 0945/2004 sz. petíció
ingatlanának a szlovák hatóságok általi állítólagos elkobzásáról

8. A Vasile és Valeria Rusu, német állampolgárok által benyújtott, 0942/2004 sz. petíció 
az elkobzott lakások visszaszolgáltatásáról Romániában

9. A Mira Pohle, német állampolgár által benyújtott 282/2005 sz. petíció a Romániában 
elkobzott ingatlantulajdon visszaszolgáltatásáról

10. A Derek Young, brit állampolgár által benyújtott 0491/2006sz. petíció Litvániában a 
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vagyoni kárpótlásról szóló törvény végrehajtásának lassúságáról

Felszólalnak: az elnök, Eftratios Paradias (International Union for Property Owners 
[Ingatlantulajdonosok Nemzetközi Szövetsége], UIPI, a 665/2006. sz. petíció benyújtója),
Bogdan Veljkovic (Network for Restitution in Serbia [a szerbiai vagyonok 
visszaszolgáltatásával foglalkozó hálózat]),Claudius Mott (Romanian Association for Private 
Property [magántulajdonokkal foglalkozó román egyesület], az UIPI tagja), Edo Pirkmajer 
(UIPI), Agim Tartari (UIPI); Derek Joseph Anthony Young (a 0491/2006. sz. petíció 
benyújtója); Alain Servantie és Aristotelis Gavriliadis (a Bizottság képviselői), Manolis 
Mavrommatis, Sir Robert Atkins, Proinsias De Rossa és Maria Matsouka.
Határozat: A petíciók vizsgálatát nem zárják le és a kérdésre vonatkozóan egy független 
tanulmányt kérnek a szakpolitikai részlegtől. Továbbá megállapodnak abban, hogy a 
képviselők által az ülés során javasoltak alapján (a bővítéssel kapcsolatban Rehn biztoshoz 
intézendő levél, a biztosnak az érintett tagállamokhoz intézendő levele) a koordinátorok 
döntenek arról, hogy melyik nyomon követésre kerüljön sor.

Nyelven alapuló megkülönböztetésről szóló petíciók

11. A Wojciech Pomorski (lengyel és német) állampolgár által benyújtott 0038/2006 
számú petíció a láthatási jogokkal kapcsolatos, nyelvi indok alapján alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetésről

A Lidia Jochimsen, lengyel állampolgár által benyújtott, 0712/2006 számú petíció a 
német ifjúságvédelmi hatóságok által a lengyelül beszélőkkel szemben alkalmazott 
állítólagos hátrányos megkülönböztetésről

A Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, lengyel állampolgár által benyújtott, 
0713/2006 számú petíció a német ifjúságvédelmi hatóságok által a lengyelül 
beszélőkkel szemben alkalmazott állítólagos hátrányos megkülönböztetésről

A Miroslaw Kraszewski, lengyel állampolgár által benyújtott, 848/2006 és a Brygida 
Pokrzeptowicz, szintén lengyel állampolgár által benyújtott, 849/2006 sz. petíció a 
német ifjúsági jóléti hatóság lengyelül beszélők elleni állítólagos diszkriminációjáról

Felszólalnak: az elnök, Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (a 713/2006. sz. petíció 
benyújtója), Miroslaw Kraszewski (a 848/2006. sz. petíció benyújtója), Aristotelis Gavriliadis 
(a Bizottság képviselője), Mairead McGuinness, Proinsias De Rossa,Margrete Auken, Thijs 
Berman és Bogusław Rogalski.
Határozat: A petíció vizsgálatát a német hatóság és a Bizottság – a közösségi jog és az 
alapjogi charta között fennálló kapcsolatra vonatkozóan írásbeli megerősítést nyújtó – további 
tájékoztatásáig nem zárják le. Egyetértenek abban, hogy a német hatóságoknak jelen kell 
lenniük a következő ülésen, amikor is sor kerül az említett petíciók megvitatására. A kérdést a 
2007. március 21–23-i berlini küldöttségi látogatás során is megtárgyalják.

A lett állampolgári jogokról és a nem lett állampolgárok helyzetéről szóló petíciók
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12. A Genādijs Goglovs orosz állampolgár által benyújtott 0810/2005 sz. petíció lett 
állampolgárság iránti kérelmének elutasításáról

A Tatjana Zdanko,lett állampolgár által Jurij Petropavloszki nevében benyújtott, 
1000/2004 számú petíció, az etnikai alapú diszkriminációról Lettországban

13. A Geoffrey Simmonds (brit állampolgár) által benyújtott 0928/2004sz. petíció a 
lettországi orosz anyanyelvű kisebbség helyzetéről és az EU-n belüli szabad mozgásuk 
nehézségeiről

A Nadya Yasinsky (lettországi hontalan) által a Dublini Oroszajkúak Társasága 
nevében előterjesztett, 46 aláírást tartalmazó 214/2005 sz. petíció az oroszul beszélő 
kisebbség jogairól Lettországban

Az „Írországi orosz anyanyelvűek” (hontalanok) által előterjesztett, 46 aláírást 
tartalmazó 0342/2005 számú petíció a lettországi orosz anyanyelvű kisebbségről

A Sergejs Lazarevs (hontalan) által benyújtott, 0975/2005 számúpetíció lett 
állampolgársága megadásának a lett hatóságok által történő megtagadásáról

A Paul Roditelev, brit állampolgár által benyújtott, 358/2006 sz. petíció a 2004/38/EK 
irányelv szövegének nem egyértelmű megfogalmazásáról az uniós 
állampolgárok/lakosok családtagjainak jogaival kapcsolatban egy másik uniós 
tagországba való utazáskor

14. A Panayotis Xanthopoulos (görög állampolgár) által A Pontuszi Tudósok Pánhellén 
Társasága nevében benyújtott 0615/2004 számú, 1 aláírást tartalmazó petíció  a 
lettországi orosz kisebbség helyzetéről

A Hans-Jürgen Hahn, német állampolgár által benyújtott, 0757/2004 számú petíció,
az etnikai kisebbségek védelméről az Európai Unió új tagállamaiban

Az orosz illetőségű «Orosz Honfitársak Nemzetközi Tanácsa» által benyújtott, L-
11/2004 számú petíció, az orosz kisebbség helyzetéről Lettországban

Az Ilja Ketris, lett állampolgár által benyújtott, 0021/2005 számú petíció, az etnikai 
alapú diszkriminációról Lettországban

15. A Velta Briedīte, lett állampolgár által benyújtott, 34 aláírást tartalmazó 269/2005 
sz. petíció Lettország jövőjéről az orosz megszállás időszaka óta megoldatlan 
problémák tekintetében

Az Inta Leimane (lett állampolgár) által előterjesztett, 60 aláírást tartalmazó 
0315/2005 sz. petícióLettország jövőjéről, tekintettel az orosz megszállás idejéből 
hátramaradt megoldatlan problémákra

A Georgs Latiševs lett állampolgár által benyújtott, 1 aláírást tartalmazó 452/2005. 
sz. petíció Lettország jövőjéről az orosz megszállás időszaka óta megoldatlan 
problémák tekintetében
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Számos dokumentumot szétosztanak, köztük a 2006. november 17-én az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésének (PACE) állandó bizottsága által elfogadott, a lett nemzeti 
kisebbségek jogairól szóló 2006. évi 1527. sz. határozatot.

Felszólalnak: az elnök, Juri Petropavlovskis (1000/2004. sz. petíció benyújtója), Eduards 
Stiprais (Lettország Európai Unió mellett működő állandó képviselete), Michal Meduna (a 
Bizottság képviselője), Adrian Severin (európai parlamenti képviselő és az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlése (PACE) Állandó Bizottsága által elkészített, a lett nemzeti 
kisebbségek jogairól szóló jelentés előadója), Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, 
Proinsias De Rossa, SErgejs Lazarevs (a 0975/2005. sz. petíció benyújtója), Paul Roditelev 
(a 0358/2006. sz. petíció benyújtója), Inta Leimane (a 0315/2005. sz. petíció benyújtója), 
David Hammerstein Mintz, Sir Robert Atkins, Tatjana Ždanoka, Maria Matsouka, Inés 
Ayala Sender és Rihards Pīks.

Határozat: A 358/2006. és a 615/2004. sz. petíciót lezárják; a többi petíció vizsgálatát nem 
zárják le. Megállapodnak abban, hogy a koordinátorok döntenek az ülés során tett 
javaslatokról (a lett hatóságokhoz intézendő levél az olyan esetek kivizsgálása érdekében, 
amikor az állampolgárságot politikai indokok alapján utasították el, közös meghallgatás a 
LIBE és a DROI bizottsággal, tényfeltáró küldetés).

Az ülést 12.35-kor elnapolják.

0O0

A fenti kérdésekről folytatott, hosszúra nyúló viták miatt nem marad idő a koordinátorok 
ülésére, amit ennek következtében elhalasztanak.

0O0

Az ülést 15.04-kor Marcin Libicki, elnök elnökletével nyitják meg.

16. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Az elnök javasolja, hogy a koordinátorok ülését, amelyre nem kerülhetett sor a délelőtt 
folyamán, 2007. február 1-jén, az alakuló ülést követően tartsák meg.

17. A Norbert Zollweg, német állampolgár által benyújtott, 546/2002 sz. petíció a német 
tűzoltóság által ledolgozott időről

Felszólalnak: az elnök és Madeleine Reid (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további tájékoztatásáig nem zárják le.

18. Az R. S., német állampolgár által előterjesztett 0521/2005sz. petíció a teherautó-
vezetők vezetési időtúllépéséről

Felszólalnak: az elnök és Olli Pirkanniemi (a Bizottság képviselője).
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Határozat: A petíció vizsgálatát lezárják, de a petíciót megküldik a TRAN bizottságnak, 
hogy azt figyelembe vegyék a közúti fuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezésére, a 
szakmához való hozzáférésre és a piacrajutásra vonatkozó szabályok előirányzott
felülvizsgálatával kapcsolatos parlamenti eljárások során.

19. A Michael John Herbert, brit állampolgár által benyújtott 0696/2005 sz. petíció az 
Egyesült Királyság nyugdíjrendszerével kapcsolatos jogszabályokról

Felszólalnak: az elnök, Françoise Berthiaume (a Bizottság képviselője), Proinsias De Rossa 
és Mairead McGuinness. 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további tájékoztatásáig nem zárják le.

20. A Reg Fraser, brit állampolgár által, a ‘Plymouth Senior Citizens Forum’ nevében 
benyújtott 0157/2006 sz. petíció a nők nyugdíj jogainak egyenlőségéről Nagy-
Britanniában

Felszólalnak: az elnök, Petra Schott (a Bizottság képviselője) és Proinsias de Rossa. 
Határozat: A petíció vizsgálatát lezárják, és azt a FEMM bizottsághoz továbbítják.

21. A Jacquie és Derek Burks, brit állampolgárok által benyújtott 0283/2006 sz. petíció 
az időben megosztott ingatlanhasználati (timeshare) szerződésekkel kapcsolatos 
kétes módszerekről +

22. A Gwynallt Bowen, brit állampolgár által benyújtott, 0352/2006 számú petíció egy 
időben megosztott használatról szóló szerződéssel kapcsolatos tisztességtelen 
módszerekről

Felszólalnak: az elnök, Costa Petri (a Bizottság képviselője) és Manolis Mavrommatis. 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság – amely az irányelv felülvizsgálatát végzi –
további tájékoztatásáig nem zárják le; a petíciót tájékoztatás céljából megküldik az 
IMCO, JURI és TRAN bizottságnak.

23. A Chris Andrews, ír állampolgár által benyújtott 0495/2006 sz. petíció a Dublini-
öbölben található Poolbeg-félszigeten tervezett hulladékégetőről

Felszólalnak: az elnök, Chris Andrews (a petíció benyújtója), Francis Core (szintén a petíció 
benyújtója nevében), Peter Wessmann (a Bizottság képviselője), Gay Mitchell, Proinsias de 
Rossa, Eoin Ryan, Kathy Sinnott, Sir Robert Atkins.
Határozat: A petíció vizsgálatát nem zárják le, levelet küldenek az ír hatóságoknak, 
amelyben rámutatnak a joghézagra és a környezeti hatásvizsgálat hiányára; a helyszín egyike 
lehet az év későbbi szakaszában tervezett írországi tényfeltáró küldetés lehetséges 
célállomásainak. 

24. A Dan Brennan, ír állampolgár által benyújtott 0161/2006 számú petíció a kilkenny-i 
(Írország) szennyezésről és annak az élőállattartásra gyakorolt hatásáról

Felszólalnak: az elnök, Dan Brennan (a petíció benyújtója), és a petíció benyújtója nevében:
Dr. Tom Flevin, Dr. Michael Lamb, Mary White; Gerzsenyi Gabriela (a Bizottság 
képviselője), Liam Aylward, Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Marian Harkin, Proinsias 
De Rossa, Sir Robert Atkins.
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Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további (különösen az integrált 
szennyezésmegelőzésről és -csökkentésről szóló irányelvre vonatkozó) tájékoztatásáig nem 
zárják le; levelet küldenek az ír Mezőgazdasági Minisztériumnak; a helyszín szintén 
felvehető az írországi tényfeltáró küldetés célállomásai közé.

Az ülést 16.46-kor 4 percre felfüggesztik.

25. Az A. Terrazoni, állítólagos francia állampolgár által az „Association Contre le 
Grand Contournement d’Orléans et le massacre de la Sologne” [Az Orléans-t 
Elkerülő Nagy Körgyűrű és a Sologne Meggyilkolását Ellenzők Szövetsége] nevében 
benyújtott 185/2004 számú petíció, a tervezett, Orléans-t elkerülő körgyűrűről;
A Jean de la Forge  (francia állampolgár) által a „Comité de Défense Rural 
Donnery / Fay-aux-Loges” [Donnery/Fay-aux-Loges Tájvédelmi Bizottság] nevében 
benyújtott 261/2004 számú petíció, a tervezett, Orléans-t elkerülő körgyűrűről;

A Laurence de a Martinière, francia állampolgár által az A.D.I.P.H.C.M. szervezet 
nevében benyújtott, 37/2005 számú petíció, az Orléans körül létesülő autópálya 
körgyűrűről;

Az Anne Joëlle Legourd francia állampolgár által a „le Carillon de Combreux” 
egyesület nevében előterjesztett 580/2005. számú petíció egy repülőtér védett 
területen (Natura 2000) történő építésének ellenzéséről;

A Sylvie David-Rousseau francia állampolgár által benyújtott 0883/2005 számú 
petíció a loiret-i helyi hatóságok által a 79/409/EK és a 92/43/EK irányelvnek a 
vadmadarak védelme és a természetes élőhelyek védelme tekintetében való meg nem 
feleléséről;

a Janine Ben Amor, francia állampolgár által az l'Association de la Selle/Bied pour 
la Protection de l'Environnement du Gatinais [Selle/Bied Egyesület a Gatinais 
Környezetének Megóvásáért] nevében benyújtott, 5 aláírást tartalmazó, 0117/2006 
számú petíció a tervezett A19-es Artenay-Courtenay (Loiret) autópályáról és az 
európai környezetvédelmi irányelvek megsértéséről

Az egyes petíciók benyújtói és a Conseil Général du Loiret által benyújtott számos fontos 
dokumentumot – köztük térképeket is – szétosztanak, illetve azokat a képviselők 
rendelkezésére bocsátják.

Felszólalnak: az elnök, A. Terrazzoni (a 185/2004. sz petíció benyújtója), Anne Joëlle 
Legourd (a 580/2005. sz. petíció benyújtója), Sylvie David - Rousseau (a 883/2005. sz. petíció 
benyújtója), Janine Benamor (a 117/2006. sz. petíció benyújtója), J.M. Salomon úr, Laurence 
de la Martinière nevében (a 37/2005. sz. petíció benyújtója), C. Grataroli kisasszony
(Donnery város polgármestere), E. Doligé úr (a Conseil Général du Loiret elnöke), Marie-
Claude Blin (a Bizottság képviselője), Marie Anne Isler-Béguin, Jean-Pierre Audy, Janelly 
Fourtou, Marie-Hélène Descamps, Proinsias De Rossa, David Hammerstein Mintz, Margrete 
Auken. (A francia állandó képviselet egyik képviselője is jelen volt, de nem vett részt a 
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vitában.)

Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további tájékoztatásáig nem zárják le; levelet 
küldenek a francia hatóságoknak; a koordinátorok részéről további mérlegelést igényel az 
a javaslat, hogy a hatóságok és a petíció benyújtói meghívásának eleget téve ellátogassanak
a szóban forgó területre. 

26. Az Étienne Triau, francia állampolgár által a SCEA TRIAU nevében benyújtott 
0175/2006 számú petíció a közös agrárpolitika 2003-as reformját követő támogatási 
jogosultsággal kapcsolatos előtörténete módosításáról

Felszólalnak: az elnök és Roland Feral (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további tájékoztatásáig nem zárják le.

27. A Stylianos Zambetakis, görög állampolgár által a személyszállítóhajó-tulajdonosok 
görög egyesülete nevében benyújtott, 995/2002 számú petíció a tengeri kabotázsról 
szóló 3577/92/EGK tanácsi rendelet Görögországban történő végrehajtásáról

Felszólalnak: az elnök, Daniel Warin (a Bizottság képviselője) és Manolis Mavrommatis.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további tájékoztatásáig nem zárják le.

28. Az Inés Sabanés Nadalspanyol állampolgár által a „Grupo Municipal de Izquierda 
Unida del Ayuntamiento de Madrid” nevében benyújtott, 0504/2004 számú petíció 
az M30 autópálya tervezett madridi munkálatainak környezetre gyakorolt 
hatásáról; 
A Belen Gómez Alfonso, spanyol állampolgár által az „Afectados Nudo Sur” 
nevében benyújtott, 0788/2005számú petíció Madridban az M30 autópálya 
környezetre gyakorolt hatásáról; 
A Samuel Martin-Sosa Rodriguez, spanyol állampolgár által, az „Ecologists in 
Action” nevében benyújtott, 0838/2005számú petíció az M30 autópálya tervezett 
madridi munkálatainak környezetre gyakorolt hatásáról

Felszólalnak: A rendelkezésre álló idő szűkössége miatt az elnök csak a Bizottság képviselője,
Javier Ruíz-Tomas a Bizottságnak a spanyol hatóságokhoz intézett legutóbbi közleményére –
amelyben többek között megemlítik a bizottság madridi tényfeltáró küldetését követően tett 
ajánlásokat – vonatkozó hivatalos felszólalását engedélyezi.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további tájékoztatásáig nem zárják le (a 
jogsértési eljárást nem zárják le).

Időhiány miatt az 1001/2005. sz. petíció megvitatását elhalasztják.

A 813/2005., 814/2005., 536/2005., 67/2006., 320/2005., 720/2002., 83/2006., 318/2005., 
129/2006., 273/2006. és az 1001/2005. sz. petíciót megvitatását egy későbbi ülésre halasztják.

29. A B. rész petíciói

A 164/1999., 71/2002., 309/2006., 394/2003., 527/2003., 703/2003., 307/2004., 482/2004., 
594/2004., 121/2005., 168/2005., 361/2005., 431/2005., 549/2005., 614/2005., 714/2005., 
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721/2005., 756/2005., 772/2005., 820/2005., 824/2005., 841/2005., 892/2005., 926/2005., 
993/2005., 996/2005., 3/2006., 4/2006., 19/2006., 89/2006., 99/2006., 105/2006., 127/2006., 
164/2006., 189/2006., 196/2006., 219/2006., 244/2006., 263/2006. sz. petíciót a Bizottság 
válasza alapján lezárják.

Az 1332/2002. sz. petíciót az A. részben tárgyalják a következő ülésen.

30. A következő ülés időpontja és helye

2007. február 26., hétfő, 15.00–18.30
és 2007. február 27., kedd, 9.00–12.30, Brüsszel

Az ülést 12.23-kor berekesztik.
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