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Vergadering van 30 januari 2007, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur
BRUSSEL

(De constituerende vergadering halverwege de zittingsperiode-2007, gepland voor 9.00 uur, 
wordt uitgesteld tot 1 februari 2007. Hierdoor vindt de vergadering plaats onder de 
omstandigheden die golden tijdens de eerste helft van de zittingsperiode.)

De vergadering wordt op dinsdag 30 januari 2007 om 9.34 uur geopend onder voorzitterschap 
van Marcin Libicki, voorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 384.273)

De voorzitter presenteert de verontschuldigingen van eerste ondervoorzitter Michael 
Cashman, die vanwege belangrijke zaken in Londen de vergadering niet kan bijwonen.

De voorzitter deelt verder het volgende mede:

- De constituerende vergadering van de commissie, waarop de uitbreiding van het aantal 
leden van de Commissie verzoekschriften naar 40 zal worden aangekondigd, vindt plaats op 
donderdag 1 februari om 09.30 uur. 

- De punten 1, 2, 3 en 32 worden uitgesteld; de onderwerpen 'Reglement van de Commissie 
verzoekschriften' en 'Richtsnoeren' onder punt 7 (Diversen) worden op de agenda geplaatst 
van de vergadering van 26-27 februari, wanneer de nieuwe leden van de commissie 
aanwezig zullen zijn.
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- Punt 18 wordt op verzoek van de indiener van het verzoekschrift en de Commissie uitgesteld 
tot februari;

- Punt 25 wordt ook uitgesteld, op verzoek van rapporteur mevrouw Wallis.

- Een groot aantal indieners van verzoekschriften zal de vergadering bijwonen met 
betrekking tot de volgende punten: 

- Punten 8-13, betreffende teruggave van eigendommen, 
- Punt 14, betreffende discriminatie op grond van taal,

- Punten 19-22, betreffende burgerrechten in Letland, waarbij het woord zal worden 
gevoerd door de permanente vertegenwoordiger van Letland (namens de Letse 
regering) en door Adrian Severin, lid van het EP en rapporteur namens de 
parlementaire assemblee van de Raad van Europa;

- Punt 33, betreffende een vuilverbrandingsinstallatie in de baai van Dublin;
- Punt 34, betreffende vervuiling in Kilkenny en de effecten van die vervuiling op de 

veestapel;
- Punt 35, met presentaties van zes indieners van verzoekschriften, alsook van de 

voorzitter van de Conseil Général van Loiret, betreffende de voorstellen voor de 
aanleg van een rondweg rond Orléans.

Carlos José Iturgaiz Angulo verzoekt dat verzoekschrift nr. 1001/2005 onder punt 41 
afzonderlijk wordt behandeld aangezien het een op zichzelf staand onderwerp is. Er wordt 
overeengekomen het te behandelen als punt 41 bis.

Proinsias De Rossa verzoekt dat de punten 16 en 17, betreffende Estland, behandeld worden 
na punt 22. 

De agenda wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring notulen van 20-21 november 2006 (PE 382.482)

De notulen worden goedgekeurd. 

3. Mededelingen van de voorzitter

Er wordt voorgesteld de volgende verzoekschriften te heropenen op basis van nieuwe
informatie van de indieners:

- Verzoekschrift 658/2005 betreffende een geschil over de installatie van een satelliet;
- Verzoekschrift 230/2005 betreffende pensioenrechten van de Spaanse 

socialezekerheidsinstantie INNS en oneerlijke behandeling als migrerend werker.

De volgende verzoekschriften moeten worden afgesloten:
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- Verzoekschrift 955/2005, op basis van het antwoord van de Subcommissie mensenrechten, 
die van het verzoekschrift op de hoogte was gesteld en om een reactie was gevraagd. Er zal 
een speciale brief aan de indieners worden gestuurd op basis van dit antwoord, alsmede een 
afschrift van de resolutie van het Parlement over de voortgang van Turkije in de richting van 
toetreding, waarin ook een referentie staat aan de Griekse genocide in Pontus;

- Verzoekschrift 469/2005 over de mogelijke gevolgen van een ontwikkelingsproject van de 
gemeente San Lorenzo de El Escorial op het milieu, het landschap en het cultureel erfgoed. 
De indiener is om gedetailleerdere informatie gevraagd, maar heeft nooit gereageerd.

Punt 44 uit deel B wordt op verzoek van David Hammerstein Mintz overgeheveld naar deel 
A van de volgende vergadering.

 

4. Rondvraag

De voorzitter deelt de leden mee dat de commissie van de Griekse autoriteiten een rapport 
heeft ontvangen over de zaak van Claire Baker, een inwoner van het VK die bij de commissie 
een verzoekschrift had ingediend en die met name steun had ontvangen van Sir Robert Atkins.
De voorzitter onderstreept dat het document, dat het resultaat is van een speciaal onderzoek 
van het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken naar de activiteiten van de douane-
autoriteiten, vertrouwelijk was en informatie bevat over persoonlijke feiten die onder het 
toepassingsgebied van de bescherming van persoonsgegevens vallen. Vandaar dat het alleen 
ter beschikking wordt gesteld aan de voorzitter en Sir Robert Atkins. Het secretariaat bewaart 
een exemplaar in het archief van de commissie. De namen in het document mogen niet 
openbaar worden gemaakt indien later over dit onderwerp een debat wordt gehouden. 

Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins en Proinsias de Rossa spreken over het 
geplande informatiebezoek aan Spanje. Er wordt overeengekomen de discussie voort te zetten 
tijdens de coördinatorenvergadering.

Verzoekschriften over eigendomsrechten

5. Nr. 665/2006, ingediend door Stratos Paradias (Griekse nationaliteit), namens de 
Internationale Bond van eigenaren, in viervoud ondertekend, over de noodzaak 
eigendomsrechten in de Europese Unie en de Westelijke Balkan te beschermen

6. Nr.13/2004, ingediend door Andrew Herman (Britse nationaliteit) over de restitutie 
van in beslag genomen eigendom in de Tsjechische Republiek

7. Nr. 945/2004, ingediend door Daniela Gray (Slowaakse en Britse nationaliteit) over de 
vermeende confiscatie van haar eigendom door de Slowaakse overheid

8. Nr. 942/2004, ingediend door Vasile en Valeria Rusu (Duitse nationaliteit) over de 
teruggave van een in Roemenië geconfisqueerde flat 

9. Nr. 282/2005, ingediend door Mira Pohle (Duitse nationaliteit), over de restitutie van 
in beslag genomen onroerende goederen in Roemenië



PV\651437NL.doc PE 384.5074/14 PV\651437NL.doc

NL

10. Nr. 491/2006, ingediend door Derek Young (Britse nationaliteit), over het feit dat de 
wet op eigendomsteruggave zo langzaam wordt toegepast in Litouwen

Sprekers: de voorzitter, Eftratios Paradias (International Union for Property Owners, UIPI, 
indiener verzoekschrift 665/2006), Bogdan Veljkovic (Network for Restitution in Serbia), 
Claudius Mott (Romanian Association for Private Property, lid UIPI), Edo Pirkmajer (UIPI), 
Agim Tartari (UIPI); Derek Joseph Anthony Young (indiener 0491/2006); Alain Servantie en 
Aristotelis Gavriliadis (namens de Commissie), Manolis Mavrommatis, Sir Robert Atkins, 
Proinsias De Rossa en Maria Matsouka.
Besluit: Het verzoekschrift  niet afsluiten en de beleidsafdeling opdracht geven tot het 
verrichten van een onafhankelijk onderzoek. Er wordt ook overeengekomen dat de 
coördinatoren een beslissing nemen over de follow-up, op basis van voorstellen van leden 
tijdens de vergadering (brief aan commissaris Rehn in het kader van de uitbreiding, brief van 
de commissaris aan de betrokken lidstaten). 

Verzoekschriften over discriminatie op grond van taal

11. Nr. 38/2006, ingediend door Wojciech Pomorski (Poolse en Duitse nationaliteit), over 
discriminatie bij bezoekrechten op grond van taal

Nr. 712/2006, ingediend door Lidia Jochimsen (Poolse nationaliteit), inzake beweerde 
discriminatie van Pools sprekende ouders door de Duitse jeugdzorginstanties

Nr. 713/2006, ingediend door Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (Poolse 
nationaliteit), inzake beweerde discriminatie van Pools sprekende ouders door de 
Duitse jeugdzorginstanties

Nr. 848/2006, ingediend door Miroslaw Kraszewski (Poolse nationaliteit) en 849/2006, 
ingediend door Brygida Pokrzeptowicz (Poolse nationaliteit), over beweerde 
discriminatie van Pools sprekende ouders door de Duitse jeugdzorginstanties

Sprekers: de voorzitter, Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (indiener 713/2006), Miroslaw 
Kraszewski (indiener 848/2006), Aristotelis Gavriliadis (namens de Commissie), Mairead 
McGuinness, Proinsias De Rossa,Margrete Auken, Thijs Berman en Bogusław Rogalski.
Besluit: Het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie, het geven van een schriftelijke bevestiging van links met communautaire 
wetgeving en het Handvest van de Grondrechten, en de Duitse autoriteiten. Er wordt 
overeengekomen dat de Duitse autoriteiten aanwezig moeten zijn tijdens de volgende 
vergadering waarop deze verzoekschriften worden behandeld. Het onderwerp wordt ook 
behandeld tijdens het bezoek van de delegatie aan Berlijn op 21-23 maart 2007.

Verzoekschriften over burgerrechten in Letland en de situatie van niet-Letten

12. Nr. 810/2005, ingediend door Genādijs Goglovs (Russische nationaliteit), over de 
afwijzing van zijn naturalisatieaanvraag in Letland

Nr. 1000/2004, ingediend door Tatjana Ždanoka (Letse nationaliteit) namens Juri 
Petropavlovski, over discriminatie op grond van etnische afkomst in Letland
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13. Nr. 928/2004, ingediend door Geoffrey Simmonds (Britse nationaliteit) over de 
situatie van de Russisch sprekende minderheid in Letland en haar moeilijkheden 
inzake vrijheid van verkeer binnen de EU

Nr. 214/2005, ingediend door Nadya Yasinsky, niet-staatsburger in Letland, namens 
de Gemeenschap van Russischtaligen in Dublin, gesteund door 46 
medeondertekenaars, over de rechten van de Russisch sprekende minderheid in 
Letland 

Nr. 342/2005, ingediend door 'Russischsprekenden in Ierland' (stateloos), gesteund 
door 46 medeondertekenaars, over de Russischsprekende minderheid in Letland

Nr. 975/2005, ingediend door Sergejs Lazarevs (stateloos), over de weigering van de 
Letse overheden om hem de Letse nationaliteit te geven

Nr. 358/2006, ingediend door Paul Roditelev (Britse nationaliteit), over het gebrek 
aan duidelijkheid van de tekst van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

14. Nr. 615/2004, ingediend door Panayotis Xanthopoulos namens de "Panhellenic 
Society of Pontion Scientists", en één medeondertekenaar,  over de situatie van de 
Russische minderheid in Letland

Nr. 757/2004, ingediend door Hans-Jürgen Hahn (Duitse nationaliteit) over de 
bescherming van talen van etnische minderheden in de nieuwe EU-lidstaten

Nr. L-11/2004, ingediend door de International Council of Russian Compatriots 
(Russische nationaliteit), over de situatie van de Russische minderheid in Letland

Nr. 21/2005, ingediend door Ilja Ketris (Letse nationaliteit) over discriminatie op 
grond van etnische afkomst in Letland

15. Nr. 269/2005, ingediend door Velta Briedite (Letse nationaliteit), gesteund door 34 
medeondertekenaars, over de toekomst van Letland, gezien de onopgeloste 
problemen uit de tijd van de Russische bezetting

Nr. 315/2005, ingediend door Inta Leimane (Letse nationaliteit), gesteund door 334 
medeondertekenaars, over de toekomst van Letland, gezien de onopgeloste 
problemen uit de tijd van de Russische bezetting

Nr. 452/2005, ingediend door Georgs Latiševs (Letse nationaliteit), namens de 
beweging 'Latvijas Politiski represēto apvienība', gesteund door 1 
medeondertekenaar, over de toekomst van Letland in het licht van de blijvende, 
onopgeloste problemen uit de tijd van de Russische bezetting

Er worden meerdere documenten uitgedeeld, waaronder documenten die ter beschikking zijn 
gesteld door de permanente vertegenwoordiging van Letland, resolutie 1527/2006 over de 
rechten van etnische minderheden in Letland, goedgekeurd door de permanente commissie 
van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (PACE) op 17 november 2006.
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Sprekers: de voorzitter, Juri Petropavlovskis (verzoekschrift 1000/2004), Eduards Stiprais 
(permanente vertegenwoordiger van Letland bij de EU), Michal Meduna (Commissie), Adrian 
Severin (lid EP en rapporteur van het rapport over de rechten van etnische minderheden in 
Letland van de permanente commissie van de parlementaire assemblee van de Raad van 
Europa (PACE)), Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Proinsias De Rossa, Sergejs 
Lazarevs (verzoekschrift 0975/2005), Paul Roditelev (verzoekschrift 0358/2006), Inta 
Leimane (verzoekschrift 0315/2005), David Hammerstein Mintz, Sir Robert Atkins, Tatjana 
Ždanoka, Maria Matsouka, Inés Ayala Sender en Rihards Pīks.

Besluit: Verzoekschriften 358/2006 en 615/2004 afsluiten; overige verzoekschriften niet 
afsluiten. Er wordt overeengekomen dat de coördinatoren een beslissing zullen treffen over 
suggesties die tijdens de vergadering zijn gedaan (brief aan de Letse autoriteiten over het 
herzien van dossiers waarin het staatsburgerschap is geweigerd in verband met politieke 
redenen, gemeenschappelijke hoorzitting met LIBE en DROI, fact-finding bezoek).

De vergadering wordt om 12.35 uur geschorst.

0O0

Omdat de onderwerpen hierboven zo lang in beslag hebben genomen, is er geen tijd over 
voor de coördinatorenvergadering, die derhalve wordt uitgesteld.

0O0

De vergadering wordt om 15.04 uur geopend onder voorzitterschap van Marcin Libicki, 
voorzitter.

16.

De voorzitter stelt voor om de coördinatorenvergadering die tijdens de ochtendsessie niet 
kon plaatsvinden, te verschuiven naar 1 februari 2007 na de constituerende vergadering.

17. Nr. 546/2002, ingediend door Norbert Zollweg (Duitse nationaliteit), over de 
werktijden bij de brandweer in Duitsland

Sprekers: de voorzitter en Madeleine Reid (namens de Commissie). 
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

18. Nr. 521/2005, ingediend door R.S. (Duitse nationaliteit), over de overschrijding van 
rijtijden door vrachtwagenchauffeurs

Sprekers: de voorzitter en Olli Pirkanniemi (namens de Commissie).
Besluit: Het verzoekschrift afsluiten, maar doorverwijzen naar TRAN om in aanmerking te 
worden genomen tijdens de parlementaire werkzaamheden over de aangekondigde herziening 
van de regels betreffende toelating tot het beroep van wegvervoerexploitant, respectievelijk 
beroep- en markttoegang.
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19. Nr. 696/2005, ingediend door Michael John Herbert (Britse nationaliteit), over de 
wetgeving inzake het pensioenstelsel in het Verenigd Koninkrijk 

Sprekers: de voorzitter, Françoise Berthiaume (namens de Commissie), Proinsias De Rossa 
en Mairead McGuinness. 
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. 

20. Nr. 157/2006, ingediend door Reg Fraser (Britse nationaliteit), namens Plymouth 
Senior Citizens Forum, over gelijkheid voor pensioenrechten van vrouwen in Groot-
Brittannië

Sprekers: de voorzitter, Petra Schott (namens de Commissie) en Proinsias de Rossa. 
Besluit: Verzoekschrift afsluiten en doorsturen naar FEMM.

21. Nr. 283/2006, ingediend door Jacquie en Derek Burks (Britse nationaliteit), over 
twijfelachtige praktijken bij timeshare-overeenkomsten

22. Nr. 352/2006, door Gwynallt Bowen (Engelse nationaliteit), over frauduleuze 
handelingen in verband met een timesharing-contract

Sprekers: de voorzitter, Costa Petri (namens de Commissie) en Manolis Mavrommatis. 
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de Commissie, 
die bezig is de richtlijn te herzien; naar IMCO, JURI en TRAN voor informatie.

23. Nr. 495/2006, ingediend door Chris Andrews (Ierse nationaliteit), over een geplande 
afvalverbrander op het Poolbeg schiereiland in Dublin Bay

Sprekers: de voorzitter, Chris Andrews (indiener), Francis Core (eveneens namens indiener), 
Peter Wessmann (namens de Commissie), Gay Mitchell, Proinsias de Rossa, Eoin Ryan, 
Kathy Sinnott, Sir Robert Atkins.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten, brief aan de Ierse autoriteiten om te wijzen op de 
leemte in de wetgeving en het feit dat er geen milieu-effectbeoordeling heeft plaatsgevonden; 
opname op de lijst van mogelijke bestemmingen tijdens het fact-finding-bezoek aan Ierland, 
dat voor later dit jaar staat gepland.

24. Nr. 161/2006, ingediend door Dan Brennan (Ierse nationaliteit), over vervuiling in 
Kilkenny (Ierland) en de gevolg hiervan voor plaatselijke veeboerderijen

Sprekers: de voorzitter, Dan Brennan (indiener), en namens indiener: Dr. Tom Flevin, Dr. 
Michael Lamb, Mary White; Gabriela Gerzsenyi (namens de Commissie), Liam Aylward, 
Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Sir Robert Atkins.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de Commissie 
(met name met betrekking tot de IPPC-richtlijn); brief aan het Ierse ministerie van 
Landbouw; opname op de lijst voor het fact-finding-bezoek aan Ierland.

Om 16.46 uur wordt de vergadering gedurende 4 minuten onderbroken.
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25. Nr. 185/2004, ingediend door A. Terrazzoni (Franse nationaliteit), namens de 
"Association Contre le Grand Contournement d'Orléans et le massacre de la 
Sologne", over de beoogde ringweg om Orléans.
Nr. 261/2004, ingediend door Jean de la Forge (Franse nationaliteit), namens het 
"Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges”, over een eventuele rondweg 
om Orléans.

Nr. 37/2005, ingediend door mevrouw Laurence de la Martinière (Franse 
nationaliteit), namens de vereniging A.D.I.P.H.C.M., over de aanleg van een grote 
ringweg rond de stad Orléans.

Nr. 580/2005, ingediend door Anne Joëlle Legourd (vermoedelijk Franse 
nationaliteit), namens de vereniging "le Carillon de Combreux", tegen de 
uitbreiding van een vliegveld in een beschermd gebied (Natura 2000)

Nr. 883/2005, ingediend door Sylvie David-Rousseau (Franse nationaliteit), over de 
niet-naleving door de plaatselijke overheid van Loiret van de Richtlijnen 79/409/EG 
en 92/43/EG inzake het behoud van de vogelstand en de instandhouding van de 
natuurlijke habitats

Nr. 117/2006, ingediend door Janine Ben Amor (Franse nationaliteit), namens de 
Selle/Bied Gatinais Environmental Protection Association, gesteund door 5 
medeondertekenaars, over de geplande autosnelweg A 19 Artenay-Courtenay 
(Loiret) en inbreuken op de Europese milieurichtlijnen

Er worden meerdere belangrijke documenten en kaarten aan de leden ter beschikking gesteld 
en uitgedeeld, ingediend door de afzonderlijke indieners en de Conseil Général van Loiret.

Sprekers: de voorzitter, A. Terrazzoni (indiener 185/2004), Anne Joëlle Legourd (indiener 
580/2005), Sylvie David - Rousseau (indiener 883/2005), Janine Benamor (indiener 
117/2006), de heer J.M. Salomon, namens Laurence de la Martinière (indiener 37/2005), 
mevrouw C. Grataroli (burgemeester van Donnery), de heer E. Doligé (voorzitter van de 
Conseil Général van Loiret), Marie-Claude Blin (Commissie), Marie Anne Isler-Béguin, 
Jean-Pierre Audy, Janelly Fourtou, Marie-Hélène Descamps, Proinsias De Rossa, David 
Hammerstein Mintz, Margrete Auken. (Er was een vertegenwoordiger van de Franse 
permanente vertegenwoordiging aanwezig tijdens het debat, zonder evenwel aan de discussie 
deel te nemen).

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Brief aan de Franse autoriteiten; nadere bestudering door de coördinatoren van 
het voorstel betreffende een bezoek aan het gebied van de autoriteiten en de indieners. 

26. Nr. 175/2006, ingediend door Etienne Triau (Franse nationaliteit), namens SCEA 
TRIAU, over wijzigingen in zijn achtergrondgegevens in verband met aanspraken 
na de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van 2003

Sprekers: de voorzitter en Roland Feral (namens de Commissie). 
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.
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27. Nr. 995/2002, ingediend door Stylianos Zambetakis (Griekse nationaliteit) , namens 
de Griekse redersvereniging van passagiersschepen , over de toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad (cabotage in het zeevervoer)

Sprekers: de voorzitter, Daniel Warin (namens de Commissie) en Manolis Mavrommatis.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

28. Nr. 504/2004, ingediend door Inés Sabanés Nadal (Spaanse nationaliteit), namens 
"Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid", over de 
milieueffecten van de geplande werkzaamheden aan de M30-autosnelweg in Madrid 
Nr. 788/2005, ingediend door Belen Gómez Alfonso (Spaanse nationaliteit), namens 
de 'Afectados Nudo Sur', over het milieueffect van de M30-snelweg in Madrid 
Nr. 838/2005, ingediend door Samuel Martin-Sosa Rodriguez (Spaanse 
nationaliteit), namens 'Ecologists in Action', over de gevolgen voor het milieu van de 
geplande werkzaamheden aan de autosnelweg M30 in Madrid

Sprekers: Vanwege tijdgebrek staat de voorzitter alleen de vertegenwoordiger van de 
Commissie, Javier Ruíz-Tomas, toe een formele verklaring af te leggen over de recente 
mededeling van de Commissie aan de Spaanse autoriteiten, waarin onder andere wordt 
verwezen naar de aanbevelingen naar aanleiding van het fact-finding-bezoek van de 
commissie aan Madrid. 
Besluit: Het verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie over de lopende inbreukprocedure.

De behandeling van verzoekschrift 1001/2005 wordt wegens tijdgebrek uitgesteld.

Verzoekschriften 813/2005, 814/2005, 536/2005, 67/2006, 320/2005, 720/2002, 83/2006, 
318/2005, 129/2006, 273/2006 en 1001/2005 worden uitgesteld tot een volgende vergadering.

29. Verzoekschriften onder punt B

Verzoekschriften nrs. 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, 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

worden afgesloten op basis van het antwoord van de Commissie. 

Verzoekschrift 1332/2002 zal onder A aan bod komen tijdens de volgende vergadering.

30. Datum en plaats volgende vergadering

maandag 26 februari 2007, 15.00 - 18.30 uur 
en dinsdag 27 februari 2007, 9.00 - 12.30 uur in Brussel.
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De vergadering wordt om 12.23 uur gesloten.
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