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Reuniunea din 30 ianuarie 2007, între orele 09.00 şi 12.30, şi între 15.00 şi 18.30
BRUXELLES

(Reuniunea de constituire de la mijlocul sesiunii parlamentare 2007, programată pentru orele
9.00, a fost amânată până la data de 1 februarie 2007. Prin urmare, reuniunea a avut loc în 
condiţiile caracteristice primei jumătăţi a legislaturii.)

Reuniunea fost deschisă la orele 9.34, în ziua de marţi, 30 ianuarie 2007, fiind prezidată de 
Marcin Libicki (Preşedinte).

1. Adoptarea proiectului ordinii de zi (PE 384.273)

Preşedintele a transmis participanţilor scuzele prezentate de către Michael Cashman, prim 
vice preşedinte, care nu a putut participa la această reuniune, fiind reţinut de afaceri urgente în 
Londra.

Preşedintele a mai anunţat următoarele:

- Reuniunea de constituire a Comisiei, care va da semnalul creşterii numărului membrilor
Comisiei pentru Petiţii la 40, va avea loc la orele 9.30, în ziua de joi, 1 februarie. 

- Punctele 1, 2, 3, şi 32 au fost amânate; Liniuţele 'Regulamentul de Procedură al Comisiei 
pentru Petiţii şi Orientările de la liniuţa 7 (Diverse) va fi plasat pe ordinea de zi a reuniunii 
din 26-27 februarie, când noii membri ai Comisiei vor fi prezenţi.

- Punctul 18 a fost amânat până în luna februarie, la solicitarea petiţionarului şi a Comisiei;

- Punctul 25 a fost amânat la solicitarea drei Wallis, raportor. 

- Un număr important de petiţionari va participa la reuniune la dezbaterea următoarelor 
puncte: 
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- Punctele 8 - 13, privind restituirea proprietăţilor, 

- Punctul 14, privind discriminarea din motive de limbă,
- Punctele 19-22, privind drepturile cetăţeneşti în Letonia, unde vor lua cuvântul

reprezentantul permanent al Letoniei, în numele guvernului lituanian, şi Adrian 
Severin, MEP şi raportor al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru 
Letonia;

- Punctul 33, privind proiectul unui incinerator de deşeuri din Golful Dublin;
- Punctul 34, privind poluarea din Kilkenny şi impactul său asupra bovinelor;
- Punctul 35, care va conţine prezentări de la 6 petiţionari, precum şi de la preşedintele

Conseil Général du Loiret, privind propunerile de construire ale unei şosele de ocolire 
a oraşului Orléans.

Carlos José Iturgaiz Angulo a solicitat ca punctul 41 al petiţiei nr. 1001/2005 să fie tratat ca 
punct separat, deoarece subiectul era diferit. S-a convenit să fie tratat ca punctul 41a).

Proinsias De Rossa a solicitat ca punctele 16 and 17, privind Estonia, să fie dezbătute după 
punctul 22. 

Ordinea de zi a fost aprobată.

2. Aprobarea proceselor-verbale din 20-21 noiembrie 2006 (PE 382.482)

Procesele-verbale au fost aprobate. 

3. Anunţurile preşedintelui

A fost propusă re-deschiderea următoarelor petiţii în temeiul unor noi informaţii prezentate 
de către petiţionari:

- Petiţia 658/2005 privind o dispută în legătură cu instalarea unui satelit;
- Petiţia 230/2005 privind acordarea drepturilor de pensii de către Autoritatea spaniolă pentru 

protecţie socială şi tratamentul injust al unui muncitor imigrant.

Următoarele petiţii se închid:

- Petiţia 955/2005, în urma răspunsului primit de la Sub-Comisia pentru Drepturile Omului,
care a fost informată despre petiţie şi i s-a cerut să o comenteze. O scrisoare specială având 
la bază acest răspuns şi o copie a rezoluţiei Parlamentului privind progresul Turciei în 
direcţia aderării, care va include şi o trimitere către genocidul populaţiei greceşti din Pontus, 
va fi trimisă petiţionarilor;

- Petiţia 469/2005 privind daunele aduse mediului, cadrului natural şi tradiţiei culturale de 
către un proiect urbanistic din regiunea San Lorenzo de el Escorial. Petiţionarului i s-au 
cerut informaţii suplimentare, dar acesta nu a mai furnizat nici un răspuns.

În secţiunea B, punctul 44 va fi introdus în secţiunea A în cadrul următoarei reuniuni, la 
solicitarea lui David Hammerstein Mintz.
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4. Diverse

Preşedintele a informat membrii în privinţa primirii de către Comisie a unui raport al 
autorităţilor greceşti privind cazul Clairei Baker, o rezidentă britanică care a înaintat o petiţie 
Comisiei şi care a fost sprijinită îndeosebi de către Sir Robert Atkins.

Preşedintele a subliniat că acest document, care a fost rezultatul unei investigaţii speciale a 
Ministerului grec de Interne privind activitatea autorităţilor vamale, era confidenţial şi 
conţinea informaţii privind viaţa privată a individului reglementate de către Convenţia privind 
protecţia informaţiilor personale. Prin urmare, a fost adusă la cunoştiinţa exclusivă a
preşedintelui şi a lui Sir Robert Atkins. Secretariatul va păstra o copie pentru arhivele 
Comisiei. Numele din acest document nu vor fi dezvăluite în cazul în care acest subiect va fi 
dezbătut ulterior. 

Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins şi Proinsias de Rossa au susţinut discursuri în 
care au menţionat proiectul unei călătorii de informare în Spania. S-a convenit ca această 
dezbatere să fie continuată în cadrul reuniunii coordonatorilor.

Petiţiile privind drepturile de proprietate

5. N° 665/2006, adresată de dl Stratos Paradias (de naţionalitate greacă), în numele
Uniunii Internaţionale a Proprietarilor, conţinând 4 semnături, privind necesitatea 
protejării drepturilor de proprietate în Uniunea Europeană şi în Balcanii de vest

6. N°13/2004, adresată de Andrew Herman ( de naţionalitate britanică) privind 
restituirea proprietăţilor confiscate din Republica Cehă

7. N° 945/2004, adresată de Daniela Gray (de naţionalitate slovacă şi britanică) privind 
presupusa confiscare a proprietăţii personale de către autorităţile slovace

8. N° 942/2004, adresată de Vasile şi Valeria Rusu (de naţionalitate germană), privind 
retrocedarea unui apartament confiscat în România

9. N° 282/2005, adresată de Mira Pohle (de naţionalitate germană) privind retrocedarea 
proprietăţilor imobiliare din România

10. N° 491/2006, adresată de Derek Young (de naţionalitate britanică), privind 
întârzierea aplicării legii în cazul retrocedării unei proprietăţi din Lituania

Vorbitori: preşedintele, Eftratios Paradias (Uniunea Internaţională a Proprietarilor, UIPI, 
petiţionarul 665/2006), Bogdan Veljkovic (Uniunea pentru Retrocedări din Serbia), Claudius 
Mott (Asociaţia Română pentru Proprietatea Privată, membru UIPI), Edo Pirkmajer (UIPI), 
Agim Tartari (UIPI); Derek Joseph Anthony Young (petiţionar 0491/2006); Alain Servantie şi
Aristotelis Gavriliadis (reprezentanţi ai Comisiei), Manolis Mavrommatis, Sir Robert Atkins, 
Proinsias De Rossa şi Maria Matsouka.
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiilor şi consultarea unui studiu independent din partea 
departamentului pentru politici. S-a convenit asupra luării unei decizii de către coordonatori
privind măsurile ulterioare de adoptat, în temeiul propunerilor înaintate de către membri pe 
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durata reuniunii (o scrisoare către comisarul Rehn în contextul extinderii, scrisoarea 
comisarului către statele membre în cauză). 

Petiţiile privind discriminarea din motive de limbă

11. N° 38/2006, adresată de Wojciech Pomorski (de naţionalitate poloneză şi germană) 
privind discriminarea în cazul drepturilor de vizită din motive de limbă

N° 712/2006, adresată de Lidia Jochimsen (de naţionalitate poloneză), privind 
presupusa discriminare din partea autorităţilor pentru protecţia tinerilor din 
Germania împotriva vorbitorilor de limbă poloneză

N° 713/2006, adresată de Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (de naţionalitate 
poloneză), privind presupusa discriminare din partea autorităţilor pentru protecţia 
tinerilor din Germania împotriva vorbitorilor de limbă poloneză

N° 848/2006, adresată de Miroslaw Kraszewski (de naţionalitate poloneză) 
şi N° 849/2006 adresată de Brygidei Pokrzeptowicz (de naţionalitate poloneză), 
privind presupusa discriminare din partea autorităţilor pentru protecţia tinerilor din 
Germania împotriva vorbitorilor de limbă poloneză

Vorbitori: preşedintele, Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (petiţionar 713/2006), Miroslaw 
Kraszewski (petiţionar 848/2006), Aristotelis Gavriliadis (reprezentant al Comisiei), Mairead 
McGuinness, Proinsias De Rossa,Margrete Auken, Thijs Berman şi Bogusław Rogalski.
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiilor în aşteptarea informărilor ulterioare din partea 
Comisiei, depunerea în scris a confirmărilor legăturilor cu dreptul comunitar şi Carta 
Drepturilor Fundamentale, şi cu autorităţile germane. S-a convenit ca autorităţile germane să 
fie prezente la următoarea reuniune în care urmează să fie dezbătute aceste petiţii. Această 
problemă va fi discutată şi în perioada vizitei delegaţiei la Berlin, între 21-23 martie 2007.

Petiţii privind drepturile cetăţeneşti în Letonia şi situaţia apatrizilor

12. N° 810/2005, adresată de Genādijs Goglovs (de naţionalitate rusă) privind 
respingerea cererii sale de naturalizare în Letonia

N° 1000/2004, adresată de Tatjanei Ždanoka (de naţionalitate letonă) în numele lui
Juri Petropavlovski, privind discriminarea pe bază etnică în Letonia

13. N° 928/2004, adresată de Geoffrey Simmonds ( de naţionalitate britanică) privind 
situaţia minorităţii vorbitoare de limbă rusă din Letonia şi dificultăţile acesteia 
privind libertatea de circulaţie în UE

N° 214/2005, adresată de Nadya Yasinsky (rezident resortisant leton), în numele
Societăţii vorbitorilor de limbă rusă din Dublin, conţinând 46 de semnături, privind 
drepturile minorităţii de limba rusă din Letonia

N° 342/2005, adresată de 'Vorbitorii de limbă rusă din Irlanda' (fără apartenenţă 
statală), însoţită de 46 de semnături, privind minoritatea vorbitoare de limba rusă din 
Letonia
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N° 975/2005, adresată de Sergejs Lazarevs, (fără apartenenţă statală), privind 
clasificarea sa ca rezident resortisant al Letoniei de către autorităţile letone

N°  358/2006, adresată de Paul Roditelev (de naţionalitate britanică), referitoare la 
confuzia din textul Directivei 2004/38/CE privind drepturile membrilor familiei unui 
cetăţean/rezident al UE în timpul călătoriei într-un alt stat membru al UE.

14. N° 615/2004, adresată de Panayotis Xanthopoulos (de naţionalitate greacă) în numele
"Societăţii panelene a oamenilor de ştiinţă din Pontion", şi 1 co-semnatar, privind 
situaţia minorităţii ruse din Letonia

N° 757/2004, adresată de Hans-Jürgen Hahn (de naţionalitate germană) privind 
protejarea limbilor minorităţilor etnice în noile state membre UE

N° L-11/2004, adresată de Consilul internaţional al compatrioţilor ruşi, (de 
naţionalitate rusă), privind situaţia minorităţii ruse din Letonia 

N° 21/2005, adresată de Ilja Ketris (de naţionalitate letonă) privind discriminarea pe 
bază de origine etnică în Letonia

15. N° 269/2005, adresată de Velta Briedīte (de naţionalitate letonă), însoţită de 34 de 
semnături, privind viitorul Letoniei din perspectiva problemelor rămase nerezolvate 
din perioada ocupaţiei ruse

N° 315/2005, adresată de Inta Leimane (de naţionalitate letonă), însoţită de 334 
semnături, privind viitorul Letoniei din perspectiva problemelor rămase nerezolvate 
din perioada ocupaţiei ruse

N° 452/2005, adresată de Georgs Latiševs (de naţionalitate leton), în numele 'Latvijas 
Politiski represēto apvienība', şi 1 co-semnatar, privind viitorul Letoniei din 
perspectiva problemelor rămase nerezolvate din perioada ocupaţiei ruse

Au fost distribuite câteva documente, între acestea aflându-se documente puse la dispoziţie de 
către Reprezenetantul Permanent Leton, Rezoluţia 1527(2006) privind drepturile 
minorităţilor naţionale din Letonia, adoptată de către Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei (PACE) la 17 noiembrie 2006.

Vorbitori: preşedintele, Juri Petropavlovskis (petiţia 1000/2004), Eduards Stiprais 
(Reprezentant permanent al Letoniei la UE), Michal Meduna (reprezentant al Comisiei), 
Adrian Severin (MEP şi raportor al raportului privind drepturile minorităţilor naţionale din 
Letonia al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (PACE)), Ģirts Valdis Kristovskis, 
Guntars Krasts, Proinsias De Rossa, Sergejs Lazarevs (petiţionar 0975/2005), Paul Roditelev 
(petiţionar 0358/2006), Inta Leimane (petiţionar 0315/2005), David Hammerstein Mintz, Sir 
Robert Atkins, Tatjana Ždanoka, Maria Matsouka, Inés Ayala Sender şi Rihards Pīks.

Decizie: Închiderea petiţiilor 358/2006 şi 615/2004; menţinerea deschisă a celorlalte petiţii. S-
a convenit că va exista o decizie a coordonatorilor privind sugestiile din timpul reuniunii 
(scrisoarea către autorităţile letone prin care se cerea revizuirea cazurilor în care cetăţenia a 
fost refuzată din motive politice, audieri comune cu LIBE şi DROI, misiune de cercetare).



PE 384.507v01-00 6/13 PV\651437RO.doc
Traducere externă

RO

Şedinţa a fost suspendată la orele 12.35.

0O0

Ca urmare a lungilor dezbateri privind problemele sus-menţionate, timpul alocat reuniunii 
coordonatorilor a fost epuizat, aceasta fiind amânată.

0O0

Reuniunea a fost deschisă la orele 15.04, condusă de Marcin Libicki, preşedinte.

16.  Anunţurile preşedintelui privind decizia coordonatorilor

Preşedintele a propus întrunirea reuniunii coordonatorilor, care nu a putut avea loc în timpul 
dimineţii, la 1 februarie 2007, după reuniunea de constituire.

17. N° 546/2002, adresată de Norbert Zollweg (de naţionalitate germană) privind orele 
lucrate pentru serviciul de combatere a incendiilor în Germania

Vorbitori: preşedintele şi Madeleine Reid (reprezentant al Comisiei). 
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiilor în aşteptarea informaţiilor suplimentare de la 
Comisie.

18. N° 521/2005, adresată de R.S. (de naţionalitate germană), privind depăşirea 
perioadelor de conducere prevăzute de lege pentru conducătorii de autocamioane

Vorbitori: preşedintele şi Olli Pirkanniemi (reprezentant al Comisiei).
Decizie: Închiderea petiţiei şi trimiterea la TRAN pentru a fi dezbătută în timpul 
procedurilor parlamentare privitoare la anunţata revizuire a acelor regulamente privind 
autorizarea ca operator de transport rutier şi privind accesul la această calitate şi pe această 
piaţă.

19. N° 696/2005, adresată de Michael John Herbert (de naţionalitate britanică), privind 
legislaţia sistemului de pensii din Marea Britanie

Vorbitori: preşedintele, Françoise Berthiaume (reprezentant al Comisiei), Proinsias De 
Rossa şi Mairead McGuinness. 
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiei în aşteptarea informaţiilor suplimentare de la Comisie. 

20. N° 157/2006, adresată de Reg Fraser (de naţionalitate britanică), în numele
Forumului cetăţenilor în vârstă din Plymouth, privind egalitatea drepturilor de 
pensie pentru femei în Marea Britanie

Vorbitori: preşedintele, Petra Schott (reprezentant al Comisiei) şi Proinsias de Rossa. 
Decizie: închiderea petiţiei şi transmiterea ei către FEMM.

21. N° 283/2006, adresată de Jacquie şi Derek Burks (de naţionalitate britanică) privind 
metodele dubioase din contractele imobiliare în regim de indiviziune +



PV\651437RO.doc 7/13 PE 384.507v01-00
Traducere externă

RO

22. N° 352/2006, adresată de Gwynallt Bowen (de naţionalitate britanică), privind 
metodele frauduloase în cazul unui contract imobiliar în regim de indiviziune

Vorbitori: preşedintele, Costa Petri (reprezentant al Comisiei) şi Manolis Mavrommatis. 
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiilor în aşteptarea informaţiilor suplimentare de la 
Comisie, care a iniţiat o revizuire a directivei; solicitarea de informaţii de la IMCO, JURI 
şi TRAN.

23. N° 495/2006, adresată de Chris Andrews (de naţionalitate irlandeză), privind 
proiectul unui incinerator de deşeuri în peninsula Poolbeg din Golful Dublin

Vorbitori: preşedintele, Chris Andrews (petiţionar), Francis Core (tot în numele 
petiţionarului), Peter Wessmann (reprezentant al Comisiei), Gay Mitchell, Proinsias de 
Rossa, Eoin Ryan, Kathy Sinnott, Sir Robert Atkins.
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiei, trimiterea unui mesaj autorităţilor irlandeze care 
să evidenţieze ambiguitatea din lege şi lipsa unei Evaluări a impactului asupra mediului; 
includerea ca destinaţie posibilă pentru misiunea de informare din Irlanda, planificată pentru 
sfârşitul acestui an. 

24. N° 161/2006, adresată de Dan Brennan (de naţionalitate irlandeză) privind poluarea 
din Kilkenny (Irlanda) şi impactul său asupra creşterii bovinelor din regiune

Vorbitori: preşedintele, Dan Brennan (petiţionar) şi, în numele petiţionarului: Dr. Tom 
Flevin, Dr. Michael Lamb, Mary White; Gabriela Gerzsenyi (reprezentant al Comisiei), Liam 
Aylward, Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Sir 
Robert Atkins.
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiei în aşteptarea de informaţii suplimentare de la Comisie
(în special în privinţa directivei IPPC); trimiterea unui mesaj ministrului irlandez al 
agriculturii; includerea în misiunea de informare din Irlanda.

La 16.46, reuniunea a fost întreruptă timp de 4 minute.

25. N° 185/2004, adresată de A. Terrazzoni (de naţionalitate franceză), în numele
‘Association Contre le Grand Contournement d’Orléans et le massacre de la 
Sologne’, privind propunerea pentru o şosea de ocolire a oraşului Orléans;
N°  261/2004, adresată de Jean de la Forge (de naţionalitate franceză), în numele
'Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges', privind propunerea pentru o 
şosea de ocolire a oraşului Orléans;

N° 37/2005, adresată de Dna Laurence de la Martinière (de naţionalitate franceză), 
în numele asociaţiei A.D.I.P.H.C.M., privind construirea unei şosele de ocolire a 
autostrăzii în jurul oraşului Orléans;

N° 580/2005, adresată de Anna Joëlle Legourd (de naţionalitate franceză), în numele
asociaţiei ‘Carillon de Combreux’, împotriva măririi infrastructurii unui aeroport 
în zona protejată ‘Natura 2000’;

N° 883/2005, adresată de Sylvia David - Rousseau (de naţionalitate franceză), 
privind nerespectarea de către autorităţile locale din Loiret a Directivei 79/409/CEE
şi 92/43/CE privind protecţia păsărilor sălbatice şi conservarea habitatelor naturale;
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N° 117/2006, adresată de Dna Janine Benamor, (de naţionalitate franceză), în 
numele Asociaţiei de protecţie a mediului Selle/Bied Gatinais, însoţită de cinci 
semnături, privind planul autostrăzii A 19 Artenay - Courtenay (Loiret) şi 
încălcarea directivelor europene de mediu

Câteva documente importante, printre care şi hărţi, au fost puse la dispoziţia membrilor, fiind 
furnizate de către petiţionari şi Conseil Général du Loiret.

Vorbitori: preşedintele, A. Terrazzoni (petiţionar 185/2004), Anne Joëlle Legourd (petiţionar
580/2005), Sylvie David - Rousseau (petiţionar 883/2005), Janine Benamor (petiţionar
117/2006), Dl J.M. Salomon, în numele lui Laurence de la Martinière (petiţionar 37/2005), 
Dra C. Grataroli (primarul oraşului Donnery), Mr E. Doligé (preşedinte al Conseil Général 
du Loiret), Marie-Claude Blin (reprezentant al Comisiei), Marie Anne Isler-Béguin, Jean-
Pierre Audy, Janelly Fourtou, Marie-Hélène Descamps, Proinsias De Rossa, David 
Hammerstein Mintz, Margrete Auken. (Un reprezentant permanent francez a fost prezent dar 
nu a participat la discuţii.)

Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiei în aşteptarea informaţiilor suplimentare de la Comisie; 
trimiterea unei scrisori autorităţilor franceze; dezbaterea ulterioară de către coordonatori a
propunerii de a vizita zona la invitaţia autorităţilor şi a petiţionarilor. 

26. N° 175/2006, adresată de Etienne Triau (de naţionalitate franceză), în numele SCEA 
TRIAU, privind modificările aduse drepturilor rezultate în urma reformei Politicii 
agricole comune din 2003

Vorbitori: preşedintele şi Roland Feral (reprezentant al Comisiei). 
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiei în aşteptarea informaţiilor suplimentare de la Comisie.

27. N° 995/2002, adresată de Stylianos Zambetakis ( de naţionalitate greacă), în numele 
Asociaţiei proprietarilor de nave de pasageri din Grecia, privind aplicarea în Grecia 
a Regulamentului nr. 3577/92 (CEE) al Consiliului privind traficul maritim intern

Vorbitori: preşedintele, Daniel Warin (reprezentant al Comisiei) şi Manolis Mavrommatis.
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiei în aşteptarea informaţiilor suplimentare de la Comisie.

28. N° 504/2004, adresată de Inés Sabanés Nadal (de naţionalitate spaniolă), în numele
Madrid Municipal Izquierda Unida, privind impactul de mediu al lucrărilor
planificate pentru autostrada M30 din Madrid; 
N° 788/2005, adresată de Belen Gómez Alfonso (de naţionalitate spaniolă), în 
numele 'Afectados Nudo Sur', privind impactul de mediu al autostrăzii M30 din 
Madrid; 
N° 838/2005, al lui Samuel Martin-Sosa Rodriguez (de naţionalitate spaniolă) în 
numele 'Ecologiştilor în acţiune', privind impactul de mediu al lucrărilor la 
autostrada M30 din Madrid

Vorbitori: Ca urmare a timpului disponibil limitat, preşedintele a permis doar 
reprezentantului Comisiei, Javier Ruíz-Tomas, să susţină o declaraţie oficială privind 
comunicatul recent al Comisiei către autorităţile spaniole în care se menţionau inter alia 
recomandările oferite în urma vizitei de informare a Comisiei la Madrid. 
Decizie: Menţinerea deschisă a petiţiei în aşteptarea informaţiilor suplimentare de la Comisie
(procedura privind încălcarea dreptului comunitar rămâne deschisă).
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Dezbaterea petiţiei 1001/2005 a fost amânată ca urmare a timpului disponibil limitat.

Petiţiile 813/2005, 814/2005, 536/2005, 67/2006, 320/2005, 720/2002, 83/2006, 318/2005, 
129/2006, 273/2006 şi 1001/2005 au fost amânate pentru o reuniune viitoare.

29. Petiţiile de la categoria B

Petiţiile nr. 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.

au fost închise în urma răspunsului Comisiei. 

Petiţia 1332/2002 va fi introdusă la categoria A la următoarea reuniune.

30. Data şi Locul următoarei reuniuni

Luni, 26 februarie 2007, între orele 15.00-18.30 
şi marţi, 27 februarie 2007, între orele 9.00-12.30, în Bruxelles.

Reuniunea s-a încheiat la orele 12.23.
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