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NOTULEN

Vergadering van 11 april 2007, 9.00 - 18.30 uur 

1. Coördinatorenvergadering (9.00 - 10.00 uur)

10.00 uur

De vergadering wordt om 10.02 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Marcin 
Libicki (voorzitter).

2. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 376.705)

De voorzitter deelt mee dat leden, indieners van verzoekschriften en de Commissie sinds de 
opstelling van de agenda om een aantal wijzigingen hebben verzocht.
De behandeling van de volgende punten is derhalve uitgesteld tot een volgende vergadering: 
punt 7 (verzoekschrift 45/2006 over het bedrijf European City Guide), punt 11 (verzoekschrift
1121/2003 over belasting op de toegang tot Internet), punt 15 (verzoekschrift 391/2005 over 
salarisdiscriminatie), punt16 (verzoekschrift 142/2006 over discriminatie door 
verzekeringsbedrijven) en punt 18 (verzoekschrift 851/2005 over de kwaliteit van het water 
van de Theems). Punt 37 wordt op verzoek van de Commissie behandeld na punt 33. De 
voorzitter deelt verder mee dat de indieners van verzoekschriften 261/2001 en 404/2001 over 
de bescherming van de zeeschildpad caretta caretta in Griekenland (punt 24) aanwezig zullen 
zijn. Roger Helmer vraagt wanneer punt 7 wordt behandeld en hij krijgt als antwoord dat dit 
punt op de agenda van mei wordt geplaatst.
De agenda wordt aangenomen.

3. Goedkeuring van de notulen van 30 januari 2007 (PE 384.507) 

De notulen worden goedgekeurd.

4. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat op de laatste vergadering een verzoek is ingediend met betrekking 
tot verzoekschrift 1149/2003 over het voornemen van de Ierse elektriciteitsmaatschappij om 
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een hoogspanningsleiding aan te leggen door het erfgoed in Sligo & Roscommon in Ierland. 
Een aantal Ierse leden heeft hierover zijn bezorgdheid uitgesproken. De Commissie heeft 
echter altijd gesteld dat zij met betrekking tot dit bijzondere geval geen inbreuk op de 
wetgeving van de EU heeft kunnen vaststellen. Er zijn twaalf milieueffectbeoordelingen 
uitgevoerd (zie de brief van commissaris Dimas van april 2005 aan de voorzitter) die aan de 
indieners van het verzoekschrift zijn meegedeeld. De voorzitter stelt dat, indien de leden deze 
zaak nog steeds van belang achten, dit punt opnieuw voor verdere behandeling op de agenda 
kan worden geplaatst en dat de indieners van het verzoekschrift kunnen worden uitgenodigd 
om hun zaak te bepleiten.

5. Rondvraag

Geen.

6. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de coördinatoren

De voorzitter deelt het volgende mede:
De aanbevelingen betreffende verzoekschrift 858/2006 van Andres Martinez Espinosa en 
verzoekschrift 859/2006 van Gema Amor Perez over het wateroverhevelingsproject Jucar-
Vinalopo worden op de vergadering van 2 mei zonder debat in stemming gebracht.

JURI organiseert een hoorzitting over de toepassing van het Gemeenschapsrecht op 3 mei 
's middags. Onze commissie stelt een advies op (Wallis-ALDE). Zoveel mogelijk leden van 
de commissie dienen hieraan deel te nemen en de voorzitter zal contact met JURI opnemen 
met het voorstel de indieners van de verzoekschriften ook voor de hoorzitting uit te nodigen. 

Wat Tele Madrid betreft, zal de voorzitter zich schriftelijk wenden tot het hoofd van Tele 
Madrid met het verzoek om diens reactie op de beweringen van de indieners van de 
verzoekschriften en hem uitnodigen desgewenst in de commissie te verschijnen.

Het tijdschema van de verslagen over de werkzaamheden van de ombudsman en het 
jaarverslag van de commissie luidt als volgt: presentatie van zijn verslag door de ombudsman 
op 2 mei. Eerste gedachtewisseling in juni, met mogelijke goedkeuring in de commissie in 
juli. Verslag voor de plenaire vergadering tegelijk met het verslag over het speciale verslag 
over de Duitse taal op de website van de Raad, hopelijk in de plenaire vergadering van 
oktober. Het jaarverslag van de commissie: eerste gedachtewisseling in juni en waarschijnlijk 
goedkeuring in de commissie in september. Beoogde stemming over het advies van Robert 
Akins voor AFCO over wijzigingen van de regels op de vergadering van eind juni.

Het secretariaat verstrekt de leden een lijst met nog niet afgesloten verzoekschriften van de
vorige twee zittingsperiodes. De leden worden eveneens geïnformeerd over de huidige stand 
van zaken met betrekking tot de verbetering van de "e-petitions" en de tijd die daar door het 
secretariaat aan wordt besteed.

De voorzitter herhaalt zijn verklaring aan de coördinatoren waarin hij de beschuldigingen van 
de heer Iturgaiz met betrekking tot de beweerde partijdigheid van het secretariaat van de hand 
wijst en die door alle fracties wordt gesteund. De voorzitter verzoekt derhalve deze verklaring 
in de notulen van de vergadering op te nemen.

7. Nr. 245/2006, ingediend door Waldemar Pape (Duitse nationaliteit), over stijging 
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van de energieprijzen en de gevolgen hiervan voor openbare diensten

Sprekers: de voorzitter en Christof Schoser (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit:   De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.  

8. Nr. 626/2000, ingediend door de heer Klaus Schuler (Duitse nationaliteit) over een 
geval van dubbele belasting op een onroerend goed dat door erfenis is verkregen

Sprekers: de voorzitter, Klaus Schuler en Thomas Schmekal (indieners), Volker Heydt 
(vertegenwoordiger van de Commissie) en Margie Sudre.
Besluit:  Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Het verzoekschrift wordt ter informatie toegezonden aan de Commissie 
economische en monetaire zaken en een speciale brief wordt toegezonden aan de Franse en 
Duitse autoriteiten met het verzoek om opheldering.

9. Nr. 255/2003, ingediend door Gérard Keyser (Franse nationaliteit), over 
vermeende dubbele heffing van vermogensbelasting

Sprekers: de voorzitter en Volker Heydt (vertegenwoordiger van de Commissie).

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

10. Nr. 470/2001, ingediend door Andrew Watson (Britse nationaliteit), over 'shopping 
trips' (winkelreisjes) naar het vasteland en het gedrag van de Britse douane en 
commiezen
Nr. 813/2001, ingediend door Michael Newton (Britse nationaliteit) over 'shopping trips' 
(winkelreisjes) naar het vasteland en het gedrag van de Britse douane en commiezen
Nr. 846/2001, ingediend door Patricia Joyce Gray (Britse nationaliteit), over  
controlemaatregelen van de Britse douane
Nr. 921/2001, ingediend door Bill Kristofferson (Britse nationaliteit), over 'shopping 
trips' (winkelreisjes) naar het vasteland en het gedrag van de Britse douane en 
commiezen
Nr. 957/2001, ingediend door David Williams (Britse nationaliteit), over winkeluitstapjes 
naar het continent en de afschaffing van belastingvrije verkopen
Nr. 961/2001, ingediend door Johnson Adedeji Ibitola (Britse nationaliteit) over 
winkeluitstapjes naar het continent voor de aankoop van alcohol en sigaretten, en het 
optreden van de Britse douane- en accijnsautoriteiten
Nr. 139/2002, ingediend door Brian Jones (Britse nationaliteit), over 
douanevoorschriften inzake het vervoeren van tabak en alcohol tijdens reizen tussen 
lidstaten
Nr. 577/2002, ingediend door Phillips Cath (Britse nationaliteit) over de inbeslagneming 
van haar auto door de douane in Dover, vanwege vermeende tabaksmokkel
Nr. 915/2002, ingediend door Graham Bathurst (Britse nationaliteit)  over het vrije 
verkeer van goederen - Richtlijn 92/12/EEG
Nr. 1118/2002, ingediend door Kelly Hughes (Britse nationaliteit) over het in beslag 
nemen van uit Europa ingevoerde goederen 
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en
Nr. 497/2006 ingediend door R Chamberlain (Britse nationaliteit), over de import van 
Franse tabak in het Verenigd Koninkrijk en de hiermee verband houdende 
inbeslagname van zijn voertuig

Sprekers: de voorzitter, David Vasak (vertegenwoordiger van de Commissie), John Purvis 
(lid van de Commissie economische en monetaire zaken) en David Lowe (afdelingshoofd).
Besluit:  Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Er zal contact worden opgenomen met de Commissie economische en monetaire 
zaken over een mogelijke gezamenlijke aanpak voor de Commissie. De leden geven uiting
aan hun bezorgdheid over het feit dat de Commissie de inbreukprocedures heeft stopgezet 
zonder duidelijke tekenen van verbetering van de situatie bij de douaneposten en zonder dat 
de indieners en klagers over echte rechtsmiddelen beschikken.

11. Nr. 716/2005, ingediend door Thorsten Alt (Duitse nationaliteit), over schending 
van de regelgeving betreffende het vrije verkeer van personen en diensten in de 
Europese Unie

Sprekers: de voorzitter en Andrea Liesenfeld (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit:  Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie verzoekschriften van de Duitse Bondsdag, aan welke het verzoekschrift voor 
advies wordt toegezonden.

12. Nr. 722/2005, ingediend door Antonella Muscat (Maltese nationaliteit), over 
problemen in verband met haar voornemen van Malta naar Groot-BrittanniÙ te 
verhuizen, samen met haar kind over wie zij de voogdij heeft

Sprekers: de voorzitter en Olivier Tell (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit:  De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie. 
Er wordt een brief aan de Maltese autoriteiten gestuurd met het verzoek om een oplossing in 
dit specifieke geval.

13. Nr. 31/2006, ingediend door Giampiero Angeli (Italiaanse nationaliteit), gesteund 
door 21 medeondertekenaars, over ernstige gevaren voor de gezondheid door dioxines 
van afvalverwijdering

Sprekers: de voorzitter en Fotios Papoulias (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit:  Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
indiener.

14. Nr. 284/2004, ingediend door Charles Winfield (Britse nationaliteit), over de 
kwaliteit van het drinkwater in Alicante in Spanje

Sprekers: de voorzitter, Jan Cortvriend (vertegenwoordiger van de Commissie) en Kathy 
Sinnott.
Besluit:  Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

15. Nr. 484/2006 ingediend door John de Zulueta Greenebaum (Spaanse nationaliteit), 
namens de 'Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo', over de extreme geluidsoverlast 
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van luchtvaartverkeer na de aanleg van nieuwe vliegroutes voor de luchthaven Barajas 
van Madrid

Sprekers: de voorzitter en Balázs Gergely (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit:  De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

16. Nr. 796/2005, ingediend door Marisol Montes en Pere Vallejo (Spaanse 
nationaliteit), namens 'Plataforma l'Ave Pel Litoral', over het verwachte 
hogesnelheidstreintraject dat Barcelona doorkruist

Sprekers: de voorzitter en Ana Rios Olmedo (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

17. Nr. 328/2005, ingediend door Juan Carlos Del Olmo Castillejos (Spaanse 
nationaliteit), namens WWF ADENA (Vereniging voor Natuurbehoud), over 
cofinanciering door de EU van een project om de maritieme toegang tot de haven van 
Sevilla te verbeteren, ondanks de overtreding van milieurichtlijnen

Sprekers: de voorzitter, José-Manuel Servert (vertegenwoordiger van de Commissie), Luis 
Yañez-Barnuevo García en Manolis Mavrommatis.
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

18. Nr. 71/2006, ingediend door José Manuel Dolón García (Spaanse nationaliteit), 
over de vermeende inbreuk op verschillende milieurichtlijnen bij de bouw van een 
zwem- en vrijetijdscomplex in 'Punta la Víbora' op initiatief van de gemeente Torrevieja

Sprekers: de voorzitter, José-Manuel Servert (namens de Commissie) en David Hammerstein 
Mintz.
Besluit:  Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

De vergadering wordt om 11.35 uur geschorst.

*
* * *

*
De vergadering wordt om 15.03 uur geopend onder voorzitterschap van Marcin Libicki 

(voorzitter).

19. Nr. 261/2001, ingediend door Stella Zacharia (Griekse nationaliteit), uit naam van 
de vereniging "Actie van Zakynthos voor Milieu- en Cultuurbehoud", over de 
bescherming van de zeeschildpad Caretta caretta in de baai van Laganas (Zakynthos), 
waar deze leeft
en
Nr. 404/2001, ingediend door Maria Vitsou (Griekse nationaliteit), over gebrek aan 
respect voor het particulier eigendomsrecht in verband met maatregelen ten behoeve 
van de zeeschildpad caretta-caretta

Sprekers: de voorzitter, Maria Vitsou en Stella Zacharia (indieners), Kiriakos Psichas 
(Griekse permanente vertegenwoordiging), Stephanos Ampatzis, Manolis Mavrommatis, 
Maria Panayotopoulos-Cassiotou en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
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Besluit:  De behandeling van de verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van een 
antwoord van de Griekse autoriteiten met het verzoek om een oplossing in dit specifieke 
geval.

20. Nr. 582/2005, ingediend door Kassiani-Annita Koutsouveli (Griekse nationaliteit), 
over het gebrek aan overheidssteun voor de restauratie van een beschermd kasteel in 
Mani, in het zuiden van de Pelopennesos

Sprekers: de voorzitter,  Jaqueline Pacaud (vertegenwoordiger van de Commissie), Manolis 
Mavrommatis en Kathy Sinnott.
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

21. Nr. 371/2006, ingediend door José Francisco Fernández Gatón  (Spaanse 
nationaliteit), namens het 'Plataforma Filón Verde', over de bedreiging door nieuwe 
mijnprojecten in Castilla y León van plaatsen die voor de Gemeenschap van belang zijn
en
Nr. 388/2006, ingediend door E.M.G.M. (Spaanse nationaliteit), over de 
onverenigbaarheid van dagbouwmijnen in het gebied van communautair belang "Alto 
Sil" met de Richtlijnen 92/43/EG en 97/11/EG

Sprekers: de voorzitter, Yolanda Villar (vertegenwoordiger van de Commissie) en David 
Hammerstein Mintz.
Besluit: De behandeling van de verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van nadere 
informatie van de Commissie. Er wordt een speciale brief gestuurd naar commissaris Stavros 
Dimas.

22. Nr. 631/2004, ingediend door Ingeborg Vurgun-Kern (Duitse nationaliteit), 
namens de "Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V." (Zelfhulpgroep voor 
vrouwen beschadigd door siliconen), over een moratorium van siliconenimplantaten

Sprekers: de voorzitter en Arkadiusz Langer (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: De behandeling van de verzoekschriften afsluiten na het antwoord van de 
Commissie.

23. Nr. 95/2005, ingediend door C. Maria Della Croce di Dojola (Italiaanse 
nationaliteit), over de verkoop in de Europese Unie van momenteel in Zwitserland en de 
Verenigde Staten gebruikte kankerbestrijdingsmiddelen

Sprekers: de voorzitter en Sara Sousa de Macedo (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

24. Nr. 397/2006, ingediend door Jean Tostain (Franse nationaliteit), namens de 
Europese Unie van Niet-rokers, over een volledig rookverbod in gesloten of overdekte 
openbare of particuliere werkruimtes in Europa

Sprekers: de voorzitter en Thea Emmerling (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie. 
Er is een kopie van het Groenboek van de Commissie beschikbaar om aan de indiener te 
worden toegezonden.

25. Nr. 1113/2002, ingediend door Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara  (Finse 
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nationaliteit) over pensioendiscriminatie van in het buitenland wonende Finnen

Sprekers: de voorzitter en Henrik Paulander (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie. 
De Commissie wordt echter verzocht een schriftelijke bevestiging te verstrekken.

26. Nr. 960/2001, ingediend door Patrick O'Brien (Britse nationaliteit), over de 
pensioenrechten van Britse onderdanen die in een andere lidstaat wonen

Sprekers: de voorzitter en Dimitrios Kontizas (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

27. Nr. 586/2001, ingediend door de heer Manuel García Bado (Spaanse nationaliteit) 
namens "Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar", 
over het uitblijven van verhoging van het pensioen van Spaanse gepensioneerden die in 
Gibraltar hebben gewerkt

Sprekers: de voorzitter, Ricardo Llopis (vertegenwoordiger van de Commissie), Luis Yañez-
Barnuevo García, Carlos José Iturgaiz Angulo en  Miguel Angel Martínez Martínez.
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

28. Nr. 1218/2003, ingediend door John Benson (Britse nationaliteit),over 
pensioenrechten van voormalige werknemers van Allied Steel & Wire Company in 
Cardiff.

Sprekers: de voorzitter en Françoise Berthiaume (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

29. Nr. 852/2005, ingediend door Gábor Nagy (Hongaarse nationaliteit), namens de 
Vereniging van brandweerkazernes van de stad Boedapest en verscheidene 
lidorganisaties, gesteund door 276 medeondertekenaars, over de werktijdbepalingen

Sprekers: de voorzitter en Françoise Berthiaume (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

30. Nr. 206/2006, ingediend door de heer John Kaufman (Britse nationaliteit), over de 
verenigbaarheid van Pensioenwet 2004 van het Verenigd Koninkrijk met artikel 8 van 
Richtlijn 80/987/EEG van de Raad

Sprekers: de voorzitter en Françoise Berthiaume (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

31. Nr. 23/2006, ingediend door Luigina De Santis (Italiaanse nationaliteit), namens de 
Europese federatie van gepensioneerden en ouderen (FERPA), gesteund door 400.000 
medeondertekenaars, over maatregelen op Europees niveau om de rechten van 
gepensioneerden te steunen

Sprekers: de voorzitter en Ruth Paserman (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

32. Nr. 275/2006, ingediend door Adrian Mifsud (Maltese nationaliteit), namens de 
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Association of Local Council Executive Secretaries (Malta), over de onjuiste omzetting 
van EG-Richtlijn 1999/70 door de Maltese regering

Sprekers: de voorzitter, Jonas Alberg (vertegenwoordiger van de Commissie) en Simon 
Busuttil.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

33. Nr. 384/2006, ingediend door Enza Sarcià Martorino (Italiaanse nationaliteit), over 
een arbeidsgeschil in Duitsland

Sprekers: de voorzitter en Soultana Paschalidou (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

34. Nr. 247/2006, ingediend door Gilbert Favero (vermoedelijk Luxemburgse 
nationaliteit), over zijn probleem in verband met erkenning in Duitsland van een 
echtscheidingsarrest in Luxemburg

Sprekers: de voorzitter en Katja Lenzing (vertegenwoordiger van de Commissie). 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

35. Nr. 230/2006, ingediend door Michael Reichart (Oostenrijkse nationaliteit), over 
erkenning van artsenopleidingen met diploma's uit twee of meer EU- of EER-landen

Sprekers: de voorzitter en An Baeyens (vertegenwoordiger van de Commissie)
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

*
**

De vergadering wordt om 17.15 uur gedurende vijf minuten onderbroken
*
**

36. Goedkeuring verslag over de resultaten van de onderzoeksmissie naar Spanje 
(Andalusië, Valencia, Madrid) in verband met de toepassing van het landrecht en de 
rechten van vastgoedeigenaars

Sprekers: de voorzitter, Michael Cashman (corapporteur), Christina Gutiérrez-Cortines, 
Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor en  José Manuel 
Servert  en Paolo Silva (vertegenwoordigers van de Commissie).

Het verslag en de onderstaande aanbevelingen worden in stemming gebracht en met 15 
stemmen voor en 3 tegen goedgekeurd.

Aanbevelingen:

• vraagt de Commissie om met alle kwesties in dit verslag grondig rekening te houden, 
met name wat betreft de mogelijke schending van de wetgeving van de EU en de 
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basisrechten en beginselen van het EU-Verdrag, aangezien deze van toepassing zijn op 
de burgers die het slachtoffer zijn geworden van uitvoerige urbanisatieprojecten;

• vraagt de Spaanse autoriteiten en regionale regeringen, in het bijzonder de regering 
van de regio Valencia, die de verplichting hebben de voorschriften van het EU-
Verdrag en de EU-wetgeving te respecteren en toe te passen, om de rechten van het 
individu inzake zijn legitiem verkregen eigendom te erkennen, en om in wetgeving 
nauwkeuriger omschreven criteria op te stellen betreffende het toepassen van artikel
33 van de Spaanse grondwet inzake openbaar belang, teneinde het misbruik van de 
eigendomsrechten van burgers door beslissingen van plaatselijke en regionale 
autoriteiten te voorkomen en te verbieden;

• betwijfelt de methodes voor het aanstellen van ‘urbanisators’ en projectontwikkelaars, 
en de vaak buitensporige bevoegdheden die hun in praktijk worden toegekend door 
bepaalde plaatselijke autoriteiten ten nadele van plaatselijke gemeenschappen en 
andere burgers die er wonen of legaal onroerend goed hebben gekocht;

• verlangt van de plaatselijke autoriteiten dat zij hun burgers raadplegen en meer 
betrekken bij urbanisatieprojecten teneinde aanvaardbare en duurzame stedelijke 
ontwikkeling te bevorderen indien dit nodig is in het belang van de plaatselijke 
gemeenschap, en niet alleen in het belang van projectonwikkelaars, makelaars en 
andere investeerders;

• verwerpt ten zeerste de heimelijke praktijken van bepaalde projectontwikkelaars om 
met drogredenen legitiem verkregen onroerend goed van Europese burgers te 
ondermijnen door zich te mengen in landregistratieprocedures en verzoekt de 
plaatselijke autoriteiten om tegen deze praktijken de juiste wettelijke 
voorzorgsmaatregelen te treffen;

• verzoekt de regionale autoriteiten om speciale administratieve tribunalen op te richten 
in samenwerking met plaatselijke ombudsmannen, waaraan onafhankelijke 
inspectiediensten dienen te rapporteren, en waaraan arbitragebevoegdheden voor 
disputen over urbanisatieprojecten dienen te worden toegekend, en die gratis 
toegankelijk dienen te zijn voor personen die direct betrokken zijn bij 
urbanisatieprogramma’s, met inbegrip van de slachtoffers van illegale afspraken over 
hun eigendom in relatie met onrechtmatige urbanisatieprojecten;

• is van oordeel dat indien compensatie vereist is voor verlies van eigendom, dit dient te 
gebeuren in de juiste financiële verhoudingen overeenkomstig de jurisprudentie van 
het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de rechten van de mens.

37. Verzoekschriften onder punt B
De verzoekschriften nrs. 319/2006, 392/2006, 399/2006, 431/2006 en 458/2006 worden 
afgesloten op basis van het antwoord van de Commissie. Verzoekschrift 340/2006 wordt van 
sectie B naar sectie A overgeheveld.  

38. Datum en plaats volgende vergadering 

Brussel, 
Woensdag 2 mei 2007, om 9.00 uur en om 15.00 uur

De vergadering wordt om 18.20 uur gesloten.
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