
PV\663540HU.doc PE 388.464
Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Petíciós Bizottság

PETI_PV2006-146

JEGYZŐKÖNYV

a 2007. április 11-én 9.00 és 18.30 között tartott ülésről

1. Koordinátorok ülése (9.00–10.00)

10.00

Az ülést 10.02-kor Marcin Libicki (elnök) elnökletével nyitják meg.

2. A napirendtervezet elfogadása (PE 376.705)

Az elnök bejelenti, hogy a napirend elkészítését követően a képviselők, a petíciók benyújtói 
és a Bizottság több módosítást is kértek. 
A következő napirendi pontokat ezért egy későbbi ülésre halasztják: 7. napirendi pont (az 
úgynevezett EU City Guide-ról szóló, 45/2006. számú petíció), 11. napirendi pont (az 
internet-hozzáférésre kivetett adóról szóló, 1121/2003. számú petíció), 15. napirendi pont (a 
munkabérrel kapcsolatos megkülönböztetésről szóló, 391/2005. számú petíció), 16. napirendi 
pont (a biztosítótársaságok által alkalmazott megkülönböztetésről szóló, 142/2006. számú 
petíció) és 18. napirendi pont (a Temze folyó vízminőségéről szóló, 851/2005. számú petíció).
A 37. napirendi pontot a Bizottság kérésére a 33. napirendi pont után tárgyalják. Az elnök 
tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a Görögországban a caretta caretta teknős 
védelméről szóló, 261/2001. és 404/2001. számú petíciók (24. napirendi pont) megvitatásakor 
a petíció benyújtói is jelen lesznek. Roger Helmer érdeklődik a 7. napirendi pont 
megvitatásának időpontjáról, és azt a tájékoztatást kapja, hogy a kérdést a májusi napirendre 
tűzik.
A napirendet elfogadják.

3. A 2007. január 30-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása (PE 384.507) 

A jegyzőkönyvet elfogadják.

4. Az elnök közleményei
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Az elnök emlékeztet arra, hogy az előző ülésen az Ír Villamosenergia-tanácsnak az írországi 
Sligo és Roscommon kulturális örökség részét képező területein nagyfeszültségű elektromos 
vezeték kialakítására vonatkozó szándékáról szóló, 1149/2003. számú petícióra vonatkozóan 
kérelmet nyújtottak be. Több ír képviselő adott hangot aggodalmának ez ügyben. A Bizottság 
változatlanul azt állította azonban, hogy az ügyben nem állapítható meg az EU 
jogszabályainak megsértése. Tizenkét környezeti hatásvizsgálatot végeztek (vö. Dimas 
biztosnak a 2005 áprilisában az elnök részére küldött levelével), és ezekről tájékoztatták a 
petíció benyújtóit. Az elnök szerint, ha a képviselők az ügyet továbbra is aggályosnak vélik, a 
kérdés ismét napirendre tűzhető további vizsgálat céljából, és a petíció benyújtóit felkérik 
álláspontjuk ismertetésére.

5. Egyéb kérdések

Nincsenek.

6. Az elnök közleményei a koordinátorok határozataira vonatkozóan

Az elnök a következőket jelenti be:
A Jucar–Vinalopo folyó elvezetési tervéről szóló, Andres Martinez Espinosa által benyújtott, 
858/2006. számú és a Gema Amor Perez által benyújtott, 859/2006. számú petíciókra 
vonatkozó ajánlásokat a május 2-i ülésen bocsátják szavazásra vita nélkül.

A képviselőket tájékoztatják arról, hogy a JURI bizottság május 3-án, délután „A közösségi 
jog alkalmazása” címmel meghallgatást tart . Bizottságunk véleményt készített (Wallis-
ALDE). A lehető legtöbb bizottsági tag részvétele ajánlatos, és az elnök felveszi a kapcsolatot 
a JURI bizottsággal, és javasolja, hogy a petíciók benyújtóit is hívják meg a meghallgatásra. 

A Tele Madrid ügyében az elnök levelet ír a Tele Madrid elnökének, amelyben felkéri, hogy 
válaszoljon a petíció benyújtóinak állításaira, és meghívja a bizottság előtt történő 
megjelenésre, ha ez szándékaival megegyezik.

Az ombudsman tevékenységeiről szóló jelentések és a bizottság saját éves jelentésének 
ütemezése a következő: az ombudsman május 2-án nyújtja be jelentését. Az első eszmecserére 
júniusban kerül sor, a bizottsági elfogadásra pedig valószínűleg júliusban. A plenáris ülés 
számára a jelentés a német nyelvről szóló, a Tanács weboldalán közzéteendő különjelentéssel 
egyidejűleg készül el, remélhetőleg az októberi plenáris ülésre. A bizottság éves jelentése: az 
első eszmecserére júniusban kerül sor, a bizottsági elfogadásra pedig valószínűleg 
szeptemberben. Az AFCO bizottság számára Sir Robert Akins által készített, az eljárási 
szabályzat változásairól szóló véleményre vonatkozó célzott szavazásra a június végi ülésen 
kerül sor.

A titkárság átadja a képviselők számára a két korábbi parlamenti ülésszakra visszamenőleg a 
lezáratlan petíciók listáját. A képviselőket tájékoztatják továbbá az elektronikus petíciókkal 
kapcsolatos frissítési munka jelenlegi helyzetéről, illetve arról, hogy a titkárság mennyi időt 
töltött el ennek elkészítésével.

Az elnök megismétli a koordinátorok számára tett nyilatkozatát, amelyben cáfolta az Iturgaiz 
úr által a titkárság állítólagos elfogultságára vonatkozóan tett vádakat, és amelyet minden 
csoport támogatott. Az elnök kéri tehát, hogy nyilatkozata kerüljön az ülés jegyzőkönyvébe.
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7. A Waldemar Pape, német állampolgár által benyújtott 245/2006. sz. petíció az 
energiaárak növekedéséről és ennek a közszolgáltatásokra gyakorolt hatásáról

Felszólalnak: az elnök és Christof Schoser (a Bizottság képviselője).
Határozat:  A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.  

8. A Klaus Schuler, német állampolgár által benyújtott 626/2000. sz. petíció egy 
örökség kettős megadóztatásáról

Felszólalnak: az elnök, Klaus Schuler és Thomas Schmekal (a petíció benyújtói), Volker 
Heydt (a Bizottság képviselője) és Margie Sudre.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további tájékoztatásáig nem zárják le. A petíciót 
tájékoztatás céljából továbbítják a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak, illetve külön 
levélben kérik a francia és a német hatóságokat további információk benyújtására.

9. A Gerard Keyser, francia állampolgár által benyújtott 255/2003. sz. petíció az 
állítólagos kettős adóztatásról

Felszólalnak: az elnök és Volker Heydt (a Bizottság képviselője).

Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további tájékoztatásáig nem zárják le.

10. Az Andrew Watson, brit állampolgár által benyújtott 470/2001. sz. petíció a 
kontinensre tett bevásárlóutakról és a brit vám- és adóhatóságok magatartásáról
A Michael Newton, brit állampolgár által benyújtott 813/2001. sz. petíció a kontinensre 
tett bevásárlóutakról és a brit vám- és adóhatóságok magatartásáról
A Patricia Joyce Gray, brit állampolgár által benyújtott 846/2001. sz. petíció a brit 
vámvizsgálatokról
A Bill Kristofferson, brit állampolgár által benyújtott 921/2001. sz. petíció a kontinensre 
tett bevásárlóutakról és a brit vám- és adóhatóságok magatartásáról
A David Williams, brit állampolgár által benyújtott 957/2001. sz. petíció a kontinensre 
tett bevásárlóutakról és a vámmentes értékesítés eltörléséről
A Johnson Adedeji Ibitola, brit állampolgár által benyújtott 961/2001. sz. petíció a 
kontinensre alkohol és cigaretta vásárlása céljából tett bevásárlóutakról és a brit vám-
és adóhatóságok magatartásáról
A Brian Jones, brit állampolgár által benyújtott 139/2002. sz. petíció a tagállamok 
közötti utazások tekintetében a dohányra és alkoholra vonatkozó vám- és jövedéki 
szabályokról
A Phillips Cath asszony, brit állampolgár által benyújtott 577/2002. sz. petíció
gépkocsijának a doveri vámtisztviselők által dohánycsempészés gyanúja miatt történt 
elkobzásáról
A Graham Bathurst, brit állampolgár által benyújtott 915/2002. sz. petíció az áruk 
szabad mozgásáról – az EU 92/12/EGK irányelve
A Kelly Hughes, brit állampolgár által benyújtott 1118/2002. sz. petíció az Európából 
behozott áruk lefoglalásáról
és
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A R. Chamberlain, brit állampolgár által benyújtott 497/2006. sz. petíció a 
dohánytermékek Franciaországból az Egyesült Királyságba történő behozataláról és 
ezzel összefüggésben gépjárművének elkobzásáról

Felszólalnak: az elnök, David Vasak (a Bizottság képviselője), John Purvis (a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság tagja) és David Lowe (egységvezető).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság további tájékoztatásáig nem zárják le. Felveszik 
a kapcsolatot a Gazdasági és Monetáris Bizottsággal a Bizottság felé képviselt lehetséges 
közös álláspontra vonatkozóan. A képviselők aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy a 
Bizottság a vámvizsgálati helyszíneken a helyzet javulására vonatkozó megfelelő bizonyíték 
nélkül, valamint a petíciók benyújtói és a panaszosok számára bármiféle jogorvoslati 
lehetőség nélkül megszüntette a jogsértési eljárást.

11. A Thorsten Alt, német állampolgár által benyújtott 716/2005. sz. petíció a 
személyek és a szolgáltatások Európai Unión belüli szabad mozgására irányadó
szabályok megsértéséről

Felszólalnak: az elnök és Andrea Liesenfeld (a Bizottság képviselője).
Határozat: A petíció vizsgálatát a német Bundestag Petíciós Bizottságától – amelynek a 
petíciót vélemény adása céljából továbbítják – kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

12. Az Antonella Muscat, máltai állampolgár által benyújtott 722/2005. sz. petíció a 
Máltából a számára odaítélt gyermekkel együtt az Egyesült Királyságba történő 
költözésre vonatkozó terveivel kapcsolatos problémákról

Felszólalnak: az elnök és Olivier Tell (a Bizottság képviselője).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják. Levelet küldenek a 
máltai hatóságoknak az adott eset megoldását kérve.

13. A Giampiero Angeli, olasz állampolgár által benyújtott, 21 aláírást tartalmazó, 
31/2006. sz. petíció a hulladék ártalmatlanításából származó dioxinok által okozott
jelentős egészségügyi veszélyekről

Felszólalnak: az elnök és Fotios Papoulias (a Bizottság képviselője).
Határozat:  A petíció vizsgálatát a petíció benyújtójától származó további tájékoztatásig nem 
zárják le.

14. A Charles Winfield, brit állampolgár által benyújtott 284/2004. sz. petíció Alicante
(Spanyolország) ivóvizének minőségéről

Felszólalnak: az elnök, Jan Cortvriend (a Bizottság képviselője) és Kathy Sinnott.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

15. A John de Zulueta Greenebaum, spanyol állampolgár által az „Asociación Contra 
el Ruído Ciudalcampo” nevében benyújtott 484/2006. sz. petíció a Barajas-Madrid 
repülőtér új légi útvonalainak megállapítását követően kialakult, rendkívüli mértékű
repülőgépzajról

Felszólalnak: az elnök és Gergely Balázs (a Bizottság képviselője).
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Határozat:  A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

16. A Marisol Montes és Pere Vallejo, spanyol állampolgárok által a Plataforma l'Ave 
Pel Litoral” nevében benyújtott 796/2005. sz. petíció a Barcelonán áthaladó gyorsvasút 
tervezett nyomvonaláról

Felszólalnak: az elnök és Ana Rios Olmedo (a Bizottság képviselője).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

17. A Juan Carlos Del Olmo Castillejos, spanyol állampolgár által a WWF ADENA 
(Természetmegőrzési Szövetség) (A Vadon Élő Állatok Védelmére Alakult
Egyesület) nevében benyújtott 328/2005 sz. petíció a sevillai kikötő tengeri 
megközelíthetőségének javítására irányuló projektnek a környezetvédelmi irányelvek 
megsértése ellenére az EU általi társfinanszírozásáról

Felszólalnak: az elnök, José-Manuel Servert (a Bizottság képviselője), Luis Yañez-Barnuevo 
García és Manolis Mavrommatis.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

18. A José Manuel Dolón García, spanyol állampolgár által benyújtott 71/2006. sz.
petíció több környezetvédelmi irányelvnek a torreviejai önkormányzat által a „Punta la 
Víborá”-nál kezdeményezett uszoda- és szabadidőpark megépítése útján való 
feltételezett megsértéséről

Felszólalnak: az elnök, José-Manuel Servert (a Bizottság képviselője) és David Hammerstein 
Mintz.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

Az ülést 11.35-kor felfüggesztik.

*
* * *

*
Az ülést 15.03-kor Marcin Libicki (elnök) elnökletével nyitják meg.

19. A Stella Zacharia, görög állampolgár által a „Zantei Egyesület a Természet és a 
Kultúra Védelméért” nevében benyújtott 261/2001 sz. petíció az élőhelyéül szolgáló 
Lagana-öbölben (Zante) a Caretta caretta tengeri teknős védelméről
és
A Maria Vitsou, görög állampolgár által benyújtott 404/2001. sz. petíció a caretta caretta
teknős védelmére irányuló intézkedésekkel összefüggésben a magántulajdon tiszteletben 
tartásának elmulasztásáról

Felszólalnak: az elnök, Maria Vitsou és Stella Zacharia (a petíció benyújtói), Kiriakos 
Psichas (görög állandó képviselet), Stephanos Ampatzis, Manolis Mavrommatis, Maria 
Panayotopoulos-Cassiotou és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
Határozat: A petíciók vizsgálatát a görög hatóságoktól az adott eset megoldására való 
felszólítással kapcsolatban kapott válaszig nem zárják le.

20. A Kassiani-Annita Koutsouveli, görög állampolgár által benyújtott 582/2005. sz.
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petíció a Maniban (a Peloponnészoszi-félsziget déli részén) található védett kastély
helyreállításához nyújtandó állami támogatás hiányáról

Felszólalnak: az elnök, Jaqueline Pacaud (a Bizottság képviselője), Manolis Mavrommatis és
Kathy Sinnott.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

21. A José Francisco Fernández Gatón, spanyol állampolgár által a „Plataforma Filón 
Verde” nevében benyújtott 371/2006. sz. petíció a közösségi jelentőségű területeknek a 
Castilla y León-i új bányászati projektek általi veszélyeztetéséről
és
Az E.M.G.M., spanyol állampolgár által benyújtott 388/2006. sz. petíció az „Alto Sil” 
közösségi jelentőségű területen folytatott külszíni bányászatnak a 92/43/EK és a 
97/11/EK irányelvvel való összeegyeztethetetlenségéről

Felszólalnak: az elnök, Yolanda Villar (a Bizottság képviselője) és David Hammerstein Mintz.
Határozat: A petíciók vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le, 
és külön levelet írnak Stavros Dimas biztosnak.

22. Az Ingeborg Vurgun-Kern, német állampolgár által a „Selbsthilfegruppe 
Silikongeschädigter Frauen e.V.” (a szilikon által károsított nők önsegélyező csoportja)
nevében benyújtott 631/2004. sz. petíció a szilikonimplantátumokra vonatkozó 
moratóriumról

Felszólalnak: az elnök és Arkadiusz Langer (a Bizottság képviselője).
Határozat: A petíciók vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

23. A C. Maria Della Croce di Dojola, olasz állampolgár által benyújtott 95/2005. sz.
petíció a jelenleg Svájcban és az Egyesült Államokban már használatos, rák elleni 
gyógyszerkészítményeknek az Európai Unióban történő forgalmazásáról

Felszólalnak: az elnök és Sara Sousa de Macedo (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

24. A Jean Tostain, francia állampolgár által a „Nemdohányzók Európai Uniója”
nevében benyújtott 397/2006. sz. petíció a dohányzásnak Európában a zárt vagy fedett,
köz- vagy magánmunkahelyeken történő teljes tilalmáról

Felszólalnak: az elnök és Thea Emmerling (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják. A petíció benyújtója 
részére a Bizottság zöld könyvének egy példányát rendelkezésre bocsátják.

25. A Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, finn állampolgár által benyújtott 
1113/2002. sz. petíció a külföldön élő finnek elleni, nyugdíjuk tekintetében történő 
megkülönböztetésről

Felszólalnak: az elnök és Henrik Paulander (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják. A Bizottságtól 
mindenesetre írásbeli megerősítést kérnek.
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26. A Patrick O'Brien, brit állampolgár által benyújtott 960/2001. sz. petíció a más 
tagállamban élő brit állampolgárok nyugdíjjogosultságáról

Felszólalnak: az elnök és Dimitrios Kontizas (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

27. A Manuel García Bado, spanyol állampolgár által az „Asociación Nacional Linense 
de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar” nevében benyújtott 586/2001. sz. petíció a 
korábban Gibraltáron dolgozó spanyol állampolgárok nyugdíjemelésének 
elmulasztásáról

Felszólalnak: az elnök, Ricardo Llopis (a Bizottság képviselője), Luis Yañez-Barnuevo 
García, Carlos José Iturgaiz Angulo és Miguel Angel Martínez Martínez.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

28. A John Benson, brit állampolgár által benyújtott 1218/2003. sz. petíció a cardiffi
Allied Steel és Wire Company egykori munkavállalóinak nyugdíjjogosultságáról

Felszólalnak: az elnök és Françoise Berthiaume (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

29. A Nagy Gábor, magyar állampolgár által a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete és 
további tagszervezetek nevében benyújtott, 276 aláírást tartalmazó, 852/2005. sz. petíció 
a munkaidő szabályozásáról

Felszólalnak: az elnök és Françoise Berthiaume (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

30. A John Kaufman, brit állampolgár által benyújtott 206/2006. számú petíció az 
Egyesült Királyság 2004. évi nyugdíjtörvényének a 80/987/EGK tanácsi irányelv 8. 
cikkével való összeegyeztethetőségéről

Felszólalnak: az elnök és Françoise Berthiaume (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

31. A Luigina De Santis olasz állampolgár által a Nyugdíjasok és Idősek Európai 
Szövetsége (FERPA) nevében benyújtott, több mint 400 000 aláírást tartalmazó, 
23/2006. sz. petíció a nyugdíjasok jogainak védelmére irányuló európai szintű 
intézkedésekről

Felszólalnak: az elnök és Ruth Paserman (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

32. Az Adrian Mifsud, máltai állampolgár által a „Helyi Önkormányzatok Ügyvezető 
Titkárainak Egyesülete” (Málta) nevében benyújtott, 275/2006. sz. petíció az 1999/70/EK 
irányelvnek a máltai kormány általi nem megfelelő átültetéséről

Felszólalnak: az elnök, Jonas Alberg (a Bizottság képviselője) és Simon Busuttil.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.
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33. Az Enza Sarcià Martorino olasz állampolgár által benyújtott 384/2006. sz. petíció
egy németországi munkaügyi vitáról

Felszólalnak: az elnök és Soultana Paschalidou (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

34. A Gilbert Favero, feltehetően luxemburgi állampolgár által benyújtott 247/2006. 
sz. petíció egy luxemburgi házassági bontóperben hozott ítéletének Németországban 
történő elismerésével kapcsolatos problémájáról

Felszólalnak: az elnök és Katja Lenzing (a Bizottság képviselője). 
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát követően lezárják.

35. A Michael Reichart, osztrák állampolgár által benyújtott 230/2006. sz. petíció a 
legalább két EU vagy EGT-országból származó képesítéssel bizonyított orvosi képzés 
elismeréséről

Felszólalnak: az elnök és An Baeyens (a Bizottság képviselője).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

*
**

Az ülést 17.15-kor 5 percre felfüggesztik.
*
**

36. A Spanyolországba (Andalúzia, Valencia, Madrid) a földtörvények alkalmazása 
és az ingatlantulajdonosok jogai vonatkozásában tett tényfeltáró látogatás 
eredményeiről szóló jelentés jóváhagyása

Felszólalnak: az elnök, Michael Cashman (társelőadó), Christina Gutiérrez-Cortines, Carlos 
Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor és José Manuel Servert  
és Paolo Silva (a Bizottság képviselői).

A jelentést és az alábbi ajánlásokat szavazásra bocsátják, és 15 igen szavazattal, 3 ellenében 
elfogadják.

Ajánlások:

• Felszólítja a Bizottságot, hogy teljes mértékben vegye figyelembe és vizsgálja meg az 
e jelentésben szereplő kérdéseket, különösen az EU-jog és az EU-Szerződésben 
szereplő alapvető jogok és elvek lehetséges megsértése tekintetében, mivel ezek a 
túlzott urbanizáció áldozataivá váló polgárokat érintik;

• Felszólítja a spanyol hatóságokat és a regionális kormányokat, különösen a valenciai 
kormányt – amelyek kötelesek az EU-Szerződés és az EU jogszabályai 
rendelkezéseinek tiszteletben tartására és alkalmazására –, hogy ismerjék el az 
egyének legálisan megszerzett vagyonhoz való törvényes jogát, és hogy a jogban 
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határozzanak meg pontosabb kritériumokat a spanyol alkotmánynak a közérdekre 
vonatkozó 33. cikke alkalmazása tekintetében, a személyek tulajdonjogainak a helyi és 
a regionális hatóságok határozatai útján történő megsértésének megakadályozása és 
tilalma érdekében;

• Megkérdőjelezi a városfejlesztők és az ingatlanfejlesztők kijelölésére vonatkozó 
módszereket és a számukra egyes helyi hatóságok által a helyi közösségek és az adott 
helyen otthonnal és legálisan megszerzett ingatlannal rendelkező polgárok rovására a 
gyakorlatban biztosított, gyakran túlzott mértékű hatáskört;

• Sürgeti a helyi hatóságokat, hogy konzultáljanak a polgárokkal, és vonják be őket a 
városfejlesztési projektekbe adott esetben elfogadható és fenntartható 
városfejlesztésnek a helyi közösségek érdekében és nem az ingatlanfejlesztők, 
ingatlanügynökök és más befektetők kizárólagos érdekében történő ösztönzése 
céljából;

• Erősen elítéli, hogy egyes ingatlanfejlesztők burkoltan kibúvók útján próbálják 
aláaknázni az európai polgárok törvényes tulajdonjogát a földterület nyilvántartásába 
történő beavatkozás útján, és felhívja a helyi hatóságokat e gyakorlat ellen megfelelő 
jogi biztosítékok létrehozására;

• Felszólítja a regionális hatóságokat külön közigazgatási bíróságok létrehozására, 
amelyekben a helyi ombudsmanok kapnának szerepet, amelyek a független vizsgálati 
szolgálatok felettes szervei lennének és választottbírói hatáskörrel rendelkeznének az 
urbanizációs projektekre vonatkozó vitákat illetően, és amelyek ingyenesen 
hozzáférhetők lennének az urbanizációs programok által közvetlenül érintettek 
számára, ideértve a jogosulatlan városfejlesztéssel összefüggő illegális ingatlanügyek 
áldozatait is;

• Úgy ítéli meg, hogy amennyiben a vagyon elvesztéséért kártalanítás szükséges, erre az 
Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatának megfelelő 
áron kell, hogy sor kerüljön.

37. A B. rész petíciói
A 319/2006., 392/2006., 399/2006., 431/2006. és 458/2006. számú petíciókat a Bizottság 
válasza alapján lezárják. A 340/2006. számú petíciót a B. részből az A. részbe helyezik át.

38. A következő ülés időpontja és helye

Brüsszel,
2007. május 2. szerda, 9.00 és 15.00.

Az ülést 18.20-kor berekesztik.
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