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PROTOKÓŁ
Posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2007 r., w godz. 9.00 - 18.30

1. Posiedzenie koordynatorów (09.00 - 10.00)

Godz. 10.00

Marcin Libicki, urzędujący przewodniczący, otworzył posiedzenie o godz. 10.02.

2. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 376.705)

Przewodniczący poinformował, że od opracowania projektu porządku dziennego posłowie, 
składający petycję i Komisja wnieśli o szereg zmian. 
Następujące punkty porządku dziennego zostały przełożone na późniejsze posiedzenie: punkt 
7 (petycja 45/2006 w sprawie tzw. „EU City Guide”, punkt 11 (petycja 1121/2003 w sprawie 
podatków nakładanych na dostęp do Internetu, punkt 15 (petycja 391/2005 w sprawie 
dyskryminacji płacowej), punkt 16 (petycja 142/2006 w sprawie dyskryminacji ze strony 
przedsiębiorstw ubezpieczeniowych) oraz punkt 18 (petycja 851/2005 w sprawie jakości 
wody w Tamizie). Na wniosek Komisji omówienie punktu 37 nastąpi po punkcie 33. 
Przewodniczący poinformował również członków, że składający petycję, którzy złożyli 
petycje 261/2001 i 404/2001 w sprawie ochrony żółwia caretta caretta w Grecji (punkt 24) 
będą obecni na posiedzeniu.  Roger Helmer zwrócił się z pytaniem o to, kiedy omówiony 
zostanie punkt 7 i został poinformowany, że punkt ten będzie włączony do porządku 
dziennego posiedzenia w maju. 
Porządek dzienny został przyjęty.

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia 30 stycznia 2007 r. (PE 384.507) 

Protokół został zatwierdzony.

4. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący wskazał ta fakt, że w czasie ostatniego posiedzenia został złożony wniosek 
dotyczący petycji 1149/2003 w sprawie planowanego przez Irish Electricity Board 
zezwolenia na budowę linii elektrycznej wysokiego napięcia przebiegającej przez obszar 
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dziedzictwa narodowego w Sligo i Roscommon w Irlandii. Wielu irlandzkich członków 
wyraziło swoje zaniepokojenie tą sprawą. Komisja oświadczyła jednak ponownie, że nie 
może stwierdzić naruszenia prawa UE w odniesieniu do tej konkretnej sprawy. 
Przeprowadzono dwanaście ocen oddziaływania na środowisko (por. pismo komisarza 
Dimasa skierowane do przewodniczącego w kwietniu 2005 r.), o których składający petycję 
zostali poinformowani. Przewodniczący oznajmił, że jeżeli posłowie są zdania, iż jest to w 
dalszym ciągu sprawa znacznej wagi, powinna ona ponownie znaleźć się w porządku 
dziennym w celu dalszego rozpatrzenia, a składający petycję zostali zaproszeni do wyrażenia 
swojego stanowiska.

5. Sprawy różne

Nie zgłoszono.

6. Ogłoszenia przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

Przewodniczący zapowiedział  następujące sprawy:
Zalecenia dotyczące petycji 858/2006 i 859/2006, które złożyli odpowiednio Andres Martinez 
Espinosa i Gema Amor Perez w sprawie przekazu wód związanego z rzekami Jucar i 
Vinalopo zostaną poddane głosowaniu bez debaty w trakcie posiedzenia w dniu 2 maja.

Posłowie zostali poinformowani o tym, że JURI przeprowadzi w dniu 3 maja po południu 
przesłuchanie w sprawie „stosowania prawa wspólnotowego”. Nasza komisja przygotowała 
opinię (Wallis-ALDE). W przesłuchaniu powinno wziąć udział tylu członków komisji, ile to 
tylko będzie możliwe. Przewodniczący skontaktuje się z JURI w celu zasugerowania, że 
również składający petycję powinni zostać zaproszeni na to przesłuchanie. 

Jeżeli chodzi o Tele Madrid, przewodniczący skieruje pismo do prezesa Tele Madrid z 
wnioskiem o reakcję na zarzuty składających petycję oraz zwracając się o udzielenie 
odpowiedzi przed komisją, jeżeli będzie sobie tego życzył.

Harmonogram sprawozdań w sprawie działalności Rzecznika oraz sprawozdania rocznego 
samej komisji są następujące: Rzecznik przedstawi swoje sprawozdanie w dniu 2 maja. 
Pierwsza wymiana poglądów odbędzie się w czerwcu z możliwym przyjęciem w komisji w 
czerwcu. Sprawozdanie na posiedzenie plenarne – jednocześnie ze sprawozdaniem w sprawie 
sprawozdania specjalnego dotyczącego języka niemieckiego na stronie internetowej Rady –
prawdopodobnie październikowe posiedzenie plenarne. Roczne sprawozdanie komisji; 
pierwsza wymiana zdań odbędzie się w czerwcu, przyjęcie w komisji prawdopodobnie 
nastąpi we wrześniu. Głosowanie w sprawie opinii Roberta Akinsa dla AFCO w sprawie 
zmian przepisów zaplanowane jest na posiedzenie pod koniec czerwca.

Sekretariat dostarczy posłom listę otwartych petycji datujących na lata dwóch poprzednich 
kadencji. Posłowie zostali również poinformowani o obecnym stanie prac zmierzających do 
unowocześnienia w zakresie e-petycji oraz o czasie poświęconym przez sekretariat na te 
działania.

Przewodniczący powtórzył swoje złożone przed koordynatorami oświadczenie, w którym 
odrzucił on oskarżenia Carlosa José Iturgaiz dotyczące rzekomej stronniczości sekretariatu, 
poparte przez wszystkie grupy. Przewodniczący zwrócił się w związku z tym o zapisanie tego 
oświadczenia w protokole posiedzenia.
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7. Petycja 245/2006 złożona przez Waldemara Pape (Niemcy), w sprawie rosnących 
cen energii i ich wpływu na usługi publiczne

Głos zabrali: przewodniczący i Christof Schoser (przedstawiciel Komisji).
Decyzja:   Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

8. Petycja 626/2000 złożona przez Klausa Schulera (Niemcy), w sprawie podwójnego 
opodatkowania spadku

Głos zabrali: przewodniczący, Klaus Schuler i Thomas Schmekal (składający petycję), Volker 
Heydt (przedstawiciel Komisji) oraz Margie Sudre.
Decyzja:  Rozpatywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji. Petycja zostanie przekazana do informacji Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, a do władz Francji i Niemiec zostanie skierowane specjalne pismo z wnioskiem o 
wyjaśnienia.

9. Petycja 255/2003 złożona przez Gérarda Keysera (Francja), w sprawie 
domniemanego podwójnego opodatkowania kapitału

Głos zabrali: przewodniczący i Volker Heydt (przedstawiciel Komisji).

Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji.

10. Petycja 470/2001 złożona przez Andrew Watsona (Wielka Brytania), w sprawie 
zakupów na kontynencie i postępowania brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy
Petycja 813/2001 złożona przez Michaela Newtona (Wielka Brytania), w sprawie 
zakupów na kontynencie i postępowania brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy
Petycja 846/2001 złożona przez Patricię Joyce Gray (Wielka Brytania), w sprawie 
brytyjskich inspekcji celnych
Petycja 921/2001 złożona przez Billa Kristoffersona (Wielka Brytania), w sprawie 
zakupów na kontynencie i postępowania brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy
Petycja 957/2001 złożona przez Davida Williamsa (Wielka Brytania), w sprawie 
zakupów na kontynencie i zniesienia zakupów wolnocłowych
Petycja 961/2001 złożona przez Johnsona Adedeji Ibitolę (Wielka Brytania), w sprawie 
wypraw na kontynent w celu zakupu alkoholu i papierosów oraz w sprawie 
postępowania brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy
Petycja 139/2002 złożona przez Briana Jonesa (Wielka Brytania), w sprawie 
rozporządzeń dotyczących cła i akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol przewożony 
między państwami członkowskimi
Petycja 577/2002 złożona przez Phillips Cath (Wielka Brytania) w sprawie 
skonfiskowania jej samochodu przez urzędników celnych w Dover w związku z 
podejrzeniem o szmuglowanie wyrobów tytoniowych
Petycja 915/2002 złożona przez Grahama Bathursta (Wielka Brytania), w sprawie 
swobodnego przepływu towarów – dyrektywa EU 92/12/EWG
Petycja 1118/2002 złożona przez Kelly Hughes (Wielka Brytania), w sprawie przejęcia 
towarów importowanych z Europy 
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oraz
Petycja 497/2006 złożona przez R. Chamberlaina (Wielka Brytania), w sprawie 
przywozu tytoniu z Francji do Wielkiej Brytanii i związanej z tym konfiskaty jego 
samochodu

Głos zabrali: przewodniczący, David Vasak (przedstawiciel Komisji), John Purvis (członek 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej) oraz David Lowe (szef działu).
Decyzja:  Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji. Zostanie nawiązany kontakt z Komisją Gospodarczą i Monetarną w sprawie 
możliwości wspólnego podejścia w stosunku do Komisji.  Członkowie wyrazili swoje 
zaniepokojenie faktem, iż Komisja zatrzymała postępowanie o naruszenie przepisów pomimo 
braku należytych dowodów na poprawę sytuacji w punktach odprawy i braku zapewnienia 
składającym petycję i skarżącym się jakichkolwiek rzeczywistych środków rekompensaty.

11. Petycja 716/2005 złożona przez Thorstena Alta (Niemcy), w sprawie łamania 
przepisów rządzących swobodnym przepływem osób i usług w Unii Europejskiej

Głos zabrali: przewodniczący i Andrea Liesenfeld (przedstawicielka Komisji).
Decyzja:  Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji Petycji niemieckiego Bundestagu, do której petycja zostanie skierowana z 
wnioskiem o opinię. 

12. Petycja 722/2005 złożona przez Antonellę Muscat (Malta), w sprawie problemów 
dotyczących jej planów przeprowadzenia się z Malty do Wielkiej Brytanii wraz z 
dzieckiem, którego jest prawnym opiekunem

Głos zabrali: przewodniczący i Olivier Tell (przedstawiciel Komisji).
Decyzja:  Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji. Do władz 
maltańskich zostanie skierowane pismo z wnioskiem o znalezienie rozwiązania tego 
konkretnego przypadku.

13. Petycja 0031/2006 złożona przez Giampero Angeliego (Włochy), z 21 podpisami, w 
sprawie poważnego zagrożenia dla zdrowia spowodowanego dioksynami powstającymi 
w procesie utylizacji odpadów

Głos zabrali: przewodniczący i Fotios Papoulias (przedstawiciel Komisji).
Decyzja:  Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony składającego petycję.

14. Petycja 0284/2004 złożona przez Charlesa Winfielda (Wielka Brytania), w sprawie 
jakości wody pitnej w Alicante (Hiszpania)

Głos zabrali: przewodniczący, Jan Cortvriend (przedstawiciel Komisji) oraz Kathy Sinnott.
Decyzja:  Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji.

15. Petycja 0484/2006 złożona przez Johna de Zuluetę Greenebauma (Hiszpania), w 
imieniu „Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo”, w sprawie ogromnego hałasu 
powodowanego przez ruch powietrzny po utworzeniu nowych korytarzy powietrznych 
dla lotniska Barajas w Madrycie
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Głos zabrali: przewodniczący i Balázs Gergely (przedstawiciel Komisji).
Decyzja:  Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek z odpowiedzi Komisji.

16. Petycja 796/2005 złożona przez Marisol Montes i Pere Vallejo (Hiszpania), w 
imieniu stowarzyszenia „Plataforma l'Ave Pel Litoral”, w sprawie planowanej trasy 
szybkobieżnego pociągu przebiegającej przez Barcelonę

Głos zabrali: przewodniczący i Ana Rios Olmedo (przedstawicielka Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

17. Petycja 0328/2005, którą złożył Juan Carlos Del Olmo Castillejos (Hiszpania), w 
imieniu WWF ADENA (Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Przyrody), w sprawie 
współfinansowania przez UE projektu poprawy dostępu morskiego do portu w Sewilli, 
mimo że narusza on dyrektywy środowiskowe

Głos zabrali: przewodniczący, José-Manuel Servert (przedstawiciel Komisji), Luis Yañez-
Barnuevo García i Manolis Mavrommatis.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

18. Petycja 0071/2006 złożona przez José Manuela Dolóna Garcíę (Hiszpania), w 
sprawie podejrzenia o naruszenie przepisów szeregu dyrektyw z zakresu ochrony 
środowiska poprzez budowę parku wodno-rekreacyjnego w Punta la Víbora rozpoczętą 
przez gminę Torrevieja

Głos zabrali: przewodniczący, José-Manuel Servert (przedstawiciel Komisji) i David 
Hammerstein Mintz.
Decyzja:  Rozpatywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 11.35

*
* * *

*
Marcin Libicki, urzędujący przewodniczący, otworzył posiedzenie o godz. 15.03.

19. Petycja 261/2001 złożona przez Stellę Zacharię (Grecja), w imieniu stowarzyszenia 
„Akcja Zante na rzecz ochrony natury i kultury”, w sprawie ochrony żółwia morskiego 
Caretta caretta w zatoce Lagana (Zante), nad którą składająca petycję mieszka
oraz
Petycja 404/2001 złożona przez Marię Vitsou (Grecja), w sprawie braku poszanowania 
prawa do własności prywatnej w przepisach mających na celu ochronę żółwi morskich 
Caretta caretta

Głos zabrali: przewodniczący, Maria Vitsou i Stella Zacharia (składające petycję), Kiriakos 
Psichas (Stałe Przedstawicielstwo Grecji), Stephanos Ampatzis, Manolis Mavrommatis, 
Maria Panayotopoulos-Cassiotou oraz Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
Decyzja:  Rozpatrywanie petycji pozostanie otwarte w oczekiwaniu na odpowiedź władz 
Grecji, do których zwrócono się o znalezienie rozwiązania tego specyficznego przypadku.
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20. Petycja 0582/2005 złożona przez Kassiani-Annitę Koutsouveli (Grecja), w sprawie 
braku pomocy publicznej na odrestaurowanie zabytkowego zamku w Mani na południu 
Peloponezu 

Głos zabrali: przewodniczący,  Jaqueline Pacaud (przedstawicielka Komisji), Manolis 
Mavrommatis i Kathy Sinnott.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

21. Petycja 371/2006 złożona przez José Francisco Fernándeza Gatóna (Hiszpania), w 
imieniu “Plataforma Filón Verde”, w sprawie zagrożenia dla terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, wynikających z nowych przedsięwzięć wydobywczych w 
Castilla y León
oraz
Petycja 388/2006 złożona przez E.M.G.M. (Hiszpania), w sprawie niezgodności z 
dyrektywami 92/43/WE i 97/11/WE wydobycia odkrywkowego na terenie mającym 
znaczenie dla Wspólnoty „Alto Sil”

Głos zabrali: przewodniczący, Yolanda Villar (przedstawicielka Komisji) i David 
Hammerstein Mintz.
Decyzja: Rozpatywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji, zostanie również wystosowane specjalne pismo do komisarza Stavrosa 
Dimasa.

22. Petycja 0631/2004 złożona przez Ingeborg Vurgun-Kern (Niemcy), w imieniu 
„Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V. (Grupa samopomocy dla kobiet, 
które ucierpiały z powodu silikonu), w sprawie moratorium na implanty silikonowe

Głos zabrali: przewodniczący i Arkadiusz Langer (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

23. Petycja 0095/2005 złożona przez C. Marię Della Croce di Dojolę (Włochy), w 
sprawie wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej lekarstwa przeciwko rakowi, które 
obecnie stosowane jest w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych

Głos zabrali: przewodniczący i Sara Sousa de Macedo (przedstawicielka Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

24. Petycja 0397/2006, którą złożył Jean Tostain (Francja), w imieniu Europejskiej 
Unii Osób Niepalących, w sprawie całkowitego zakazu palenia w zamkniętych lub 
zadaszonych publicznych lub prywatnych miejscach pracy w Europie

Głos zabrali: przewodniczący i Thea Emmerling (przedstawicielka Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.  
Udostępniono do wiadomości składającego petycję kopię Zielonej Księgi Komisji.

25. Petycja 1113/2002 złożona przez Nitę Elizabeth Blankert-Nuorivaara (Finlandia), 
w sprawie dyskryminacji obywateli Finlandii zamieszkujących za granicą w odniesieniu 
do ich emerytur

Głos zabrali: przewodniczący i Henrik Paulander (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji. Do 
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Komisji zwrócono się jednakże o pisemne potwierdzenie.

26. Petycja 960/2001 złożona przez Patricka O'Briena (Wielka Brytania), w sprawie 
uprawnień emerytalnych brytyjskich obywateli zamieszkałych w innym państwie 
członkowskim

Głos zabrali: przewodniczący i Dimitrios Kontizas (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

27. Petycja 586/2001 złożona przez Manuela Garcíę Bado (Hiszpania), w imieniu 
„Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar”, w sprawie 
braku podwyżek emerytur Hiszpanów, którzy byli zatrudnieni w Gibraltarze

Głos zabrali: przewodniczący, Ricardo Llopis (przedstawiciel Komisji), Luis Yañez-Barnuevo 
García, Carlos José Iturgaiz Angulo i Miguel Angel Martínez Martínez.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

28. Petycja 1218/2002 złożona przez Johna Bensona (Wielka Brytania), w sprawie 
uprawnień do świadczeń emerytalnych byłych pracowników przedsiębiorstwa Allied 
Steel & Wire Company w Cardiffie

Głos zabrali: przewodniczący i Françoise Berthiaume (Commission representative).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

29. Petycja 0852/2005 złożona przez Gábora Nagy’ego (Węgry), w imieniu związku 
zawodowego strażaków budapeszteńskich i innych organizacji, z 276 podpisami, w 
sprawie przepisów regulujących czas pracy

Głos zabrali: przewodniczący i Françoise Berthiaume (przedstawicielka Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

30. Petycja 206/2006 złożona przez Johna Kaufmana (Wielka Brytania), w sprawie 
zgodności brytyjskiego Aktu o emeryturach z 2004 r. z art. 8 dyrektywy Rady 
80/987/EWG

Głos zabrali: przewodniczący i Françoise Berthiaume (przedstawicielka Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

31. Petycja 0023/2006, złożona przez Luiginę De Santis (Włochy), w imieniu 
Europejskiej Federacji Emerytów i Osób Starszych (FERPA), z 400 000 podpisami, w 
sprawie środków na szczeblu europejskim stojących na straży praw emerytów i 
rencistów

Głos zabrali: przewodniczący i Ruth Paserman (przedstawicielka Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

32. Petycja 0275/2006 złożona przez Adriana Mifsuda (Malta), w imieniu 
Stowarzyszenia Sekretarzy Wykonawczych Rady Lokalnej (Malta), w sprawie 
niewłaściwej transpozycji dyrektywy 1999/70/WE przez rząd Malty

Głos zabrali: przewodniczący, Jonas Alberg (przedstawiciel Komisji) i Simon Busuttil.
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Decyzja: Rozpatywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji.

33. Petycja 0384/2006 złożona przez Enzę Sarcià Martorino (Włochy), w sprawie 
sporu pracowniczego w Niemczech

Głos zabrali: przewodniczący i Soultana Paschalidou (przedstawicielka Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

34. Petycja 0247/2006 złożona przez Gilberta Favero (przypuszczalnie Luksemburg), 
w sprawie problemów z uznaniem w Niemczech jego orzeczenia rozwodowego z 
Luksemburga

Głos zabrali: przewodniczący i Katja Lenzing (przedstawicielka Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte na skutek odpowiedzi Komisji.

35. Petycja 0230/2006 złożona przez Michaela Reicharta (Austria), w sprawie 
uznawania szkoleń medycznych na podstawie kwalifikacji zdobytych w dwóch lub 
więcej krajach UE lub EOG

Głos zabrali: przewodniczący i An Baeyens (przedstawicielka Komisji).
Decyzja: Rozpatywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji.

*
**

Posiedzenie zostało przerwane o godz. 17.15 na pięć minut.
*
**

36. Przyjęcie sprawozdania z wyników wizyty rozpoznawczej w Hiszpanii 
(Andaluzja, Walencja, Madryt) dotyczącej stosowania prawa nieruchomości i praw 
właścicieli

Głos zabrali: przewodniczący, Michael Cashman (współsprawozdawca), Christina Gutiérrez-
Cortines, Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor, José 
Manuel Servert  i Paolo Silva (przedstawiciele Komisji).

Sprawozdanie i zalecenia zostały poddane pod głosowanie i przyjęte przy 15 głosach za i 3 
głosach przeciw.

Zalecenia:

• wzywa Komisję do pełnego uwzględnienia i oceny kwestii poruszonych w niniejszym 
sprawozdaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o ewentualne uchybienie zobowiązaniom 
wynikającym z prawodawstwa UE i naruszenie podstawowych praw i zasad 
zawartych w traktacie UE, gdyż dotykają one obywateli, którzy padli ofiarą 
intensywnej urbanizacji;

• wzywa hiszpańskie władze i rządy regionalne, zwłaszcza rząd regionu Walencji, które 
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są zobowiązane do poszanowania i stosowania postanowień traktatu UE i 
prawodawstwa UE, do uznania słusznego prawa jednostki do legalnie nabytej 
własności i do określenia w ustawie jaśniej zdefiniowanych kryteriów dotyczących 
stosowania art. 33 hiszpańskiej konstytucji w sprawie interesu publicznego, aby 
zapobiec i zakazać łamania prawa własności do nieruchomości przez lokalne i 
regionalne władze;

• kwestionuje metody wyznaczania i często nadmierne uprawnienia nadawane w 
praktyce urbanistom i deweloperom przez lokalne władze, co odbywa się kosztem 
lokalnych społeczności i obywateli, którzy mają tam domy i legalnie nabyte 
nieruchomości;

• wzywa lokalne władze do konsultowania się z obywatelami i angażowania ich w 
projekty zagospodarowania przestrzennego, aby wspierać trwałą i przez wszystkich 
akceptowaną gospodarkę przestrzenną, w interesie lokalnych społeczności, a nie tylko 
z korzyścią dla deweloperów, agentów nieruchomości i innych prywatnych interesów;

• zdecydowanie potępia potajemne praktyki niektórych deweloperów mające na celu 
podstępne podważenie słusznego prawa własności obywateli do nieruchomości 
poprzez ingerowanie w ewidencję gruntów i wzywa lokalne władze do ustanowienia 
odpowiednich zabezpieczeń prawnych przed tego rodzaju praktykami;

• wzywa władze regionalne do ustanowienia specjalnych trybunałów administracyjnych 
z udziałem lokalnych rzeczników praw obywatelskich, które otrzymywałyby raporty 
od niezależnych służb dochodzeniowych, byłyby uprawnione do rozstrzygania sporów 
dotyczących projektów urbanizacyjnych za pomocą arbitrażu, i do których bezpłatny 
dostęp miałyby osoby bezpośrednio dotknięte programami urbanizacyjnymi, w tym ci, 
którzy padli ofiarą nielegalnych transakcji dotyczących bezprawnych przedsięwzięć 
budowlanych;

• uważa, że tam gdzie wymagane jest odszkodowanie za utratę własności, powinno ono 
być wypłacane po właściwych stawkach zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

37. Petycje z grupy B
Rozpatrywanie petycji 319/2006, 392/2006, 399/2006, 431/2006 i 458/2006 zostało 
zamknięte na podstawie odpowiedzi Komisji. Petycja 340/2006 zostanie przeniesiona z grupy 
B do grupy A.  

38. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

Bruksela, 
Środa, 2 maja 2007 r., w godz. 9.00 - 15.00.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.20.
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