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PROCES-VERBAL

Reuniunea din 11 aprilie 2007, 09.00 - 18.30

1. Reuniunea coordonatorilor (09.00 - 10.00)

La ora 10.00

Reuniunea a fost deschisă la ora 10.02, prezidată de Marcin Libicki, preşedinte.

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 376.705)

Preşedintele a comunicat că a fost solicitat un număr de modificări de către membri, 
petiţionari şi de către Comisie, în intervalul scurs de la elaborarea ordinii de zi. 
Prin urmare, a fost necesar să fie amânate următoarele puncte, pentru o reuniune ulterioară: 
Punctul 7 (petiţia 45/2006 privind aşa numitul Ghid al oraşelor UE), punctul 11 (petiţia 
1121/2003 privind taxa pentru accesul la Internet), punctul 15 (petiţia 391/2005 privind 
discriminarea salarială), punctul 16 (petiţia 142/2006 privind discriminarea de către societăţile 
de asigurări) şi punctul 18 (petiţia 851/2005 privind calitatea apei râului Tamisa). Punctul 37 
va urma după punctul 33, la solicitarea Comisiei. Preşedintele a notificat, de asemenea, 
membrii, cu privire la faptul că vor fi prezenţi petiţionarii care au depus petiţiile 261/2001 şi 
404/2001 privind protecţia broaştei ţestoase de mare caretta caretta în Grecia (punctul 24).  
Roger Helmer a întrebat când va fi discutat punctul 7 şi a fost informat că acesta va fi introdus 
pe ordinea de zi pentru luna mai.
Ordinea de zi a fost aprobată.

3. Aprobarea proceselor-verbale din 30 ianuarie 2007 (PE 384.507)

Procesele-verbale au fost aprobate.

4. Comunicări ale preşedintelui

Preşedintele a indicat că la ultima reuniune a fost efectuată o solicitare referitor la petiţia 
1149/2003 privind intenţia Consiliului irlandez pentru electricitate de a ridica linii de înaltă 
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tensiune de-a lungul unor locaţii de patrimoniu în Sligo & Roscommon din Irlanda. Un număr 
de membri irlandezi şi-au exprimat preocuparea cu privire la această chestiune. Cu toate 
acestea, Comisia a afirmat de fiecare dată că nu poate identifica nicio încălcare a legislaţiei 
UE referitoare la acest caz anume. Au fost întreprinse doisprezece Evaluări cu privire la 
impactul asupra mediului (cf. scrisorii din partea Comisarului Dimas adresată preşedintelui, în 
luna aprilie 2005) şi le-a comunicat petiţionarilor. Preşedintele a declarat că în cazul în care 
membrii consideră chestiunea ca fiind semnificativă în continuare, punctul poate fi introdus 
din nou pe ordinea de zi pentru examinare suplimentară, iar petiţionarii pot fi invitaţi să îşi 
susţină cazul.

5. Chestiuni diverse

Nu există chestiuni la acest punct.

6. Comunicări ale preşedintelui cu privire la deciziile coordonatorilor

Preşedintele a comunicat următoarele:
Recomandările privind petiţiile 858/2006 prezentată de Andres Martinez Espinosa şi petiţia
859/2006 prezentată de Gema Amor Perez, privind transferul râului Jucar-Vinalopo vor fi 
supuse la vot la reuniunea din 2 mai, fără dezbatere.

Membrii au fost informaţi că JURI va ţine o audiere cu privire la „Aplicarea dreptului 
comunitar” în după-amiaza zilei de 3 mai. Comisia noastră elaborează un aviz (Wallis-
ALDE). Ar trebui să participe cât mai mulţi membri ai comisiei posibil, iar preşedintele va 
contacta JURI pentru a sugera că ar trebui, de asemenea, ca petiţionarii să fie invitaţi la 
audiere. 

În ceea ce priveşte Tele Madrid, Preşedintele va trimite o scrisoare şefului Tele Madrid, 
solicitând reacţiile acestuia la acuzaţiile petiţionarilor şi invitându-l să răspundă în faţa 
comisiei, în cazul în care doreşte.

Programarea rapoartelor privind activităţile Ombudsmanului şi raportul propriu anual al 
Comisiei va fi următoarea: Ombudsmanul va prezenta raportul său la data de 2 mai. Primul 
schimb de păreri va avea loc în iunie, cu posibila adoptare în cadrul comisiei în iulie. Raportul 
pentru plen, în acelaşi timp cu raportul privind Raportul special cu privire la limba germană 
pe website-ul Consiliilor, se speră că la plenul din octombrie. Raportul anual al Comisiei; 
primul schimb de opinii va avea loc în iunie, iar adoptarea probabilă în comisia din 
septembrie. Votul ţintă privind avizul lui Sir Robert Atkins pentru AFCO privind modificările 
normei, pentru reuniunea de la sfârşitul lunii iunie.

Secretariatul va furniza membrilor o listă a petiţiilor deschise datate în perioada celor două 
legislaturi anterioare. Membrii au fost informaţi, de asemenea, cu privire la statusul curent al 
activităţii de actualizare a e-petiţiilor şi la timpul petrecut de secretariat cu elaborarea acesteia.

Preşedintele a repetat declaraţia sa efectuată către coordonatori, în care a respins acuzaţiile 
aduse de dl. Iturgaiz cu privire la presupusa parţialitate a secretariatului, pe care au susţinut-o 
toate grupurile. Prin urmare, Preşedintele a solicitat ca declaraţia sa să fie înregistrată în 
procesul-verbal al reuniunii.

7. Nr. 245/2006 prezentată de Waldemar Pape (naţionalitate germană) privind 
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preţurile în creştere ale energiei şi efectul acestora asupra serviciilor publice

Au intervenit: preşedintele şi Christof Schoser (reprezentant al Comisiei).
Decizie:   Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.  

8. Nr. 626/2000 prezentată de Klaus Schuler (naţionalitate germană), privind dubla 
impunere a moştenirii

Au intervenit: preşedintele, Klaus Schuler şi Thomas Schmekal (petiţionari), Volker Heydt 
(reprezentant al Comisiei) şi Margie Sudre.
Decizie:  Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei. Petiţia va fi transmisă pentru informare Comisiei pentru afaceri economice şi 
monetare şi va fi adresată o scrisoare specială autorităţilor franceze şi germane, solicitându-se 
clarificări.

9. Nr. 255/2003 prezentată de Gerard Keyser (naţionalitate franceză) privind 
presupusa dublă impunere

Au intervenit: preşedintele şi Volker Heydt (reprezentant al Comisiei).

Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei

10. Nr. 470/2001 prezentată de Andrew Watson (naţionalitate britanică) privind 
călătoriile pentru cumpărături pe continent şi conduita autorităţilor britanice vamale şi 
de accizare
Nr. 813/2001 prezentată de Michael Newton (naţionalitate britanică) privind călătoriile 
pentru cumpărături pe continent şi conduita autorităţilor britanice vamale şi de 
accizare
Nr. 846/2001 prezentată de Patricia Joyce Gray (naţionalitate britanică) privind 
inspecţiile vamale britanice
Nr. 921/2001 prezentată de Bill Kristofferson (naţionalitate britanică) privind călătoriile 
pentru cumpărături pe continent şi conduita autorităţilor britanice vamale şi de 
accizare
Nr. 957/2001 prezentată de David Williams (naţionalitate britanică) privind călătoriile 
pentru cumpărături pe continent şi eliminarea vânzărilor scutite de taxe vamale
Nr. 961/2001 prezentată de Johnson Adedeji Ibitola (naţionalitate britanică) privind 
călătoriile pentru cumpărături pe continent pentru achiziţionarea de băuturi alcoolice şi 
ţigări, şi conduita autorităţilor britanice vamale şi de accizare
Nr. 139/2002 prezentată de Brian Jones (naţionalitate britanică) privind reglementările 
vamale şi de accizare la tutun şi băuturi alcoolice la deplasarea între statele membre
Nr. 577/2002, prezentată de d-na Phillips Cath (naţionalitate britanică) privind 
confiscarea autoturismului dumneaei de către ofiţerii vamali sub suspiciunea de 
contrabandă cu tutun
Nr. 915/2002 prezentată de Graham Bathurst (naţionalitate britanică) privind libera 
circulaţie a bunurilor - Directiva UE 92/12/CEE
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Nr. 1118/2002 prezentată de d-na Kelly Hughes (naţionalitate britanică) privind 
confiscarea bunurilor importate din Europa
şi
Nr. 497/2006 prezentată de R. Chamberlain (naţionalitate britanică) privind importul de 
tutun din Franţa în UK şi confiscarea aferentă a vehicolului acestuia

Au intervenit: preşedintele, David Vasak (reprezentant al Comisiei), John Purvis (membru al 
Comisiei pentru afaceri economice şi monetare) şi David Lowe (Sef de unitate).
Decizie:  Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei. Comisia pentru afaceri economice şi monetare va fi contactată cu trimitere la 
o posibilă abordare comună cu Comisia.  Membrii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la 
oprirea de către Comisiei a procedurilor de încălcare fără probe adecvate ale îmbunătăţirii 
situaţiei la punctele vamale şi fără furnizarea unor mijloace reale de redresare către petiţionari 
şi reclamanţi.

11. Nr. 716/2005 Thorsten Alt (naţionalitate germană) privind încălcarea normelor 
care reglementează libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor în Uniunea Europeană

Au intervenit: preşedintele şi Andrea Liesenfeld (reprezentantă a Comisiei).
Decizie:  Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei pentru petiţii a Bundestagului german, căreia îi va fi transmisă pentru aviz. 

12. Nr. 722/2005 prezentată de Antonella Muscat (naţionalitate malteză) privind 
problemele legate de planurile sale de a se muta din Malta în Marea Britanie împreună 
cu copilul său, pentru care i s-a acordat custodia

Au intervenit: preşedintele şi Olivier Tell (reprezentant al Comisiei).
Decizie:  Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei. Va fi 
adresată o scrisoare autorităţilor malteze, solicitându-se găsirea unei soluţii în acest caz 
specific.

13. Nr. 31/2006 prezentată de Giampiero Angeli (de naţionalitate italiană), purtând 21 
de semnături, privind pericolele majore pentru sănătate determinate de dioxinele 
rezultate în urma eliminării de deşeuri

Au intervenit: preşedintele şi Fotios Papoulias (reprezentantă a Comisiei).
Decizie:  Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea petiţionarului.

14. Nr. 284/2004 prezentată de Charles Winfield (naţionalitate britanică) privind 
calitatea apei potabile în Alicante, Spania

Au intervenit: preşedintele, Jan Cortvriend (reprezentant al Comisiei) şi Kathy Sinnott.
Decizie:  Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei.

15. Nr. 484/2006 prezentată de John de Zulueta Greenebaum (naţionalitate spaniolă) 
în numele „'Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo” privind zgomotul extrem de 
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puternic produs de aeronave după instituirea unor noi rute de zbor pentru Aeroportul 
Barajas-Madrid 

Au intervenit: preşedintele şi Balázs Gergely (reprezentant al Comisiei).
Decizie:  Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

16. Nr. 796/2005 prezentată de Marisol Montes şi Pere Vallejo (naţionalitate spaniolă) 
în numele Plataforma l'Ave Pel Litoral, privind traiectoria proiectată pentru o cale 
ferată de mare viteză care să traverseze Barcelona

Au intervenit: preşedintele şi Ana Rios Olmedo (reprezentantă a Comisiei).
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

17. Nr. 328/2005 prezentată de Juan Carlos Del Olmo Castillejos (naţionalitate 
spaniolă) în numele WWF ADENA (Asociaţia pentru conservarea vieţii în sălbăticie) 
privind cofinanţarea din partea EU pentru un proiect de îmbunătăţire a accesului 
maritim în Portul din Sevilla, sub rezerva vreunei încălcări a directivelor privind 
protecţia mediului

Au intervenit: preşedintele, José-Manuel Servert (reprezentant al Comisiei), Luis Yañez-
Barnuevo García şi Manolis Mavrommatis.
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

18. Nr. 71/2006 prezentată de José Manuel Dolón García (naţionalitate spaniolă) 
privind bănuiala de încălcare a mai multor directive privind protecţia mediului prin 
construirea unui parc de agrement şi înot la „Punta la Víbora” iniţiat de municipalitatea 
din Torrevieja 

Au intervenit: preşedintele, José-Manuel Servert (reprezentant al Comisiei) şi David 
Hammerstein Mintz.
Decizie:  Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei.

Reuniunea a fost suspendată la ora 11.35.

*
* * *

*
Reuniunea a fost reluată la ora 15.03, prezidată de Marcin Libicki, preşedinte.

19. Nr. 261/2004 prezentată de d-na Stella Zacharia (naţionalitate elenă) în numele 
„Asociaţiei Zakinthos pentru protejarea patrimoniului natural şi cultural” privind 
protejarea broaştelor ţestoase de mare caretta caretta şi a habitatului acestora din Golful 
Lagana (Zakinthos)
şi
Nr. 404/2001 prezentată de d-na Maria Vitsou (naţionalitate elenă) privind 
nerespectarea proprietăţii private în legătură cu măsurile de protejare a broaştelor 
ţestoase de mare caretta caretta

Au intervenit: preşedintele, Maria Vitsou şi Stella Zacharia (petiţionare), Kiriakos Psichas 
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(reprezentant permanent al Greciei), Stephanos Ampatzis, Manolis Mavrommatis, Maria 
Panayotopoulos-Cassiotou şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
Decizie:  Examinarea petiţiilor rămâne deschisă în aşteptarea unui răspuns din partea 
autorităţilor elene, solicitându-se găsirea unei soluţii în acest caz specific.

20. Nr. 582/2005 prezentată de Kassiani-Annita Koutsouveli (naţionalitate elenă) 
privind lipsa sprijinului public pentru restaurarea unui castel protejat în Mani, în 
Peloponezul de sud

Au intervenit: preşedintele, Jaqueline Pacaud (reprezentantă a Comisiei), Manolis 
Mavrommatis şi Kathy Sinnott.
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

21. Nr. 371/2006 prezentată de José Francisco Fernández Gatón (naţionalitate 
spaniolă) în numele „'Plataforma Filón Verde” privind ameninţarea locaţiilor de interes 
comunitar de către noile proiecte miniere în Castilla y León
şi
Nr. 388/2006 prezentată de E.M.G.M. (naţionalitate spaniolă) privind incompatibilitatea 
cu Directivele 92/43/CE şi 97/11/CE a mineritului la suprafaţă în zona de interes 
comunitar „Alto Sil”

Au intervenit: preşedintele, Yolanda Villar (reprezentantă a Comisiei) şi David Hammerstein 
Mintz.
Decizie: Examinarea petiţiilor rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei şi va fi adresată o scrisoare specială Comisarului Stavros Dimas.

22. Nr. 631/2004 prezentată de Ingeborg Vurgun-Kern (naţionalitate germană) în 
numele „Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V.” (Grupul de sprijin al 
femeilor cu afecţiuni determinate de silicon) privind un moratoriu referitor la 
implanturile cu silicon

Au intervenit: preşedintele şi Arkadiusz Langer (reprezentant al Comisiei).
Decizie: Examinarea petiţiilor urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

23. Nr. 95/2005 prezentată de Maria Della Croce di Dojola (naţionalitate italiană) 
privind introducerea pe piaţa Uniunii Europene a medicaţiilor anti-cancer utilizate în 
prezent în Elveţia şi Statele Unite

Au intervenit: preşedintele şi Sara Sousa de Macedo  (reprezentant al Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

24. Nr. 397/2006 prezentată de dl. Jean Tostain (naţionalitate franceză) în numele 
Uniunii Europene a nefumătorilor, privind interzicerea totală a fumatului la locurile de 
muncă închise sau acoperite, publice sau private, în Europa

Au intervenit: preşedintele şi Thea Emmerling (reprezentantă a Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.  O copie a 
Cărţii Verzii a Comisiei a fost pusă la dispoziţia petiţionarului pentru comunicare.

25. Nr. 1113/2002 prezentată de Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara (naţionalitate 
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finlandeză) privind discriminarea împotriva rezidenţilor finlandezi din străinătate în 
privinţa pensiilor acestora

Au intervenit: preşedintele şi Henrik Paulander (reprezentant al Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei. Cu toate 
acestea, Comisiei i s-a solicitat să furnizeze o confirmare scrisă.

26. Nr. 960/2001 prezentată de Patrick O'Brien (naţionalitate britanică) privind 
drepturile de pensie ale cetăţenilor britanici cu reşedinţa în alt stat membru

Au intervenit: preşedintele şi Dimitrios Kontizas (reprezentant al Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

27. Nr. 586/2001 prezentată de Manuel García Bado (naţionalitate spaniolă) în numele 
„Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar” privind 
faptul că nu au fost mărite drepturile de pensie ale resortisanţilor spanioli care au lucrat 
anterior în Gibraltar

Au intervenit: preşedintele, Ricardo Llopis (reprezentant al Comisiei), Luis Yañez-Barnuevo 
García, Carlos José Iturgaiz Angulo şi  Miguel Angel Martínez Martínez.
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

28. Nr. 1218/2003 prezentată de John Benson (naţionalitate britanică) privind 
drepturile de pensie ale foştilor angajaţi ai companiei Allied Steel and Wire din Cardiff

Au intervenit: preşedintele şi Françoise Berthiaume (reprezentantă a Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

29. Nr. 852/2005 prezentată de Nagy Gabór (naţionalitate maghiară) în numele 
Uniunii Pompierilor din Budapesta şi al câtorva organizaţii membre, purtând 276 de 
semnături, privind reglementarea timpului de lucru

Au intervenit: preşedintele şi Françoise Berthiaume (reprezentantă a Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

30. Nr. 206/2006 prezentată de John Kaufman (naţionalitate britanică) privind 
compatibilitatea Actului privind Pensiile al Marii Britanii, din 2004, cu articolul 8 din 
Directiva 80/987/CEE a Consiliului

Au intervenit: preşedintele şi Françoise Berthiaume (reprezentantă a Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

31. Nr. 23/2006 prezentată de d-na Luigina De Santis (naţionalitate italiană) în numele 
Federaţiei Europene a Persoanelor Pensionate şi Vârstnice (FERPA), purtând peste 
400 000 de semnături, privind măsuri la nivel european în vederea susţinerii drepturilor 
pensionarilor

Au intervenit: preşedintele şi Ruth Paserman (reprezentantă a Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.
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32. Nr. 275/2006 prezentată de dl. Adrian Mifsud (naţionalitate malteză) în numele 
Asociaţiei Secretarilor Executivi ai Consiliilor Locale (Malta) privind transpunerea 
incorectă a Directivei CE 1999/70 de către Guvernul Maltei

Au intervenit: preşedintele, Jonas Alberg (reprezentant al Comisiei) şi Simon Busuttil.
Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei.

33. Nr. 384/2006
prezentată de Enza Sarcià Martorino (naţionalitate italiană), privind un conflict de 
muncă în Germania

Au intervenit: preşedintele şi Soultana Paschalidou (reprezentantă a Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

34. Nr. 247/2006 prezentată de Gilbert Favero (presupusă naţionalitate 
luxemburgheză) privind problema acestuia referitoare la recunoaşterea în Germania a 
unei hotărâri de divorţ în Luxemburg

Au intervenit: preşedintele şi Katja Lenzing (reprezentantă a Comisiei). 
Decizie: Examinarea petiţiei urmează să se încheie în urma răspunsului Comisiei.

35. Nr. 230/2006 prezentată de Michael Reichart (naţionalitate austriacă) privind 
recunoaşterea formării medicale prin calificări obţinute în două sau mai multe ţări UE 
sau SEE

Au intervenit: preşedintele şi An Baeyens (reprezentantă a Comisiei).
Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei.
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*
**

Reuniunea se suspendă la ora 17.15 timp de 5 minute
*
**

36. Aprobarea Raportului privind rezultatele vizitei de stabilire a faptelor din 
Spania (Andalucia, Valencia, Madrid), cu privire la aplicarea legii funciare şi a 
drepturilor deţinătorilor de proprietăţi

Au intervenit: preşedintele, Michael Cashman (coraportor), Christina Gutiérrez-Cortines, 
Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor şi  José Manuel 
Servert şi Paolo Silva (reprezentanţi ai Comisiei). 

Raportul şi recomandările de mai jos au fost supuse la vot şi adoptate cu 15 voturi pentru şi 3 
împotrivă.

Recomandări:

• Invită Comisie să ţină seama şi să evalueze problemele ridicate în acest raport, în 
special cu privire la posibila încălcare a legislaţiei UE şi a drepturilor şi principiilor de 
bază conţinute în Tratatul UE având în vedere că acestea afectează cetăţenii, care 
devin victime ai urbanizării excesive; 

• Invită autorităţile spaniole şi guvernele regionale, în special Guvernul Valenciei, care 
sunt obligate să respecte şi să aplice prevederile Tratatului UE şi a legislaţiei UE, 
pentru a recunoaşte dreptul legitim individual la această proprietate dobândită legal şi 
pentru a stabili, în legislaţie, criterii definite cu exactitate cu privire la aplicarea 
articolului 33 din Constituţia spaniolă cu privire la interesul public, pentru a preveni şi 
interzice abuzul contra drepturilor de proprietate ale persoanelor prin decizii ale 
autorităţilor locale şi regionale;

• Pune sub semnul întrebării metodele de atribuire şi competenţele în mod frecvent 
excesive acordate în practică persoanelor responsabile pentru urbanizare şi agenţilor 
din sectorul imobiliar de către anumite autorităţi locale pe seama comunităţilor locale 
şi a cetăţenilor care îşi au locuinţele şi drepturile de proprietate dobândite legal în 
acele zone;

• Îndeamnă autorităţile locale să consulte cetăţenii şi să îi implice în proiectele de 
dezvoltare urbană pentru a încuraja dezvoltarea urbană acceptabilă şi durabilă acolo 
unde este necesară, în interesul comunităţilor locale, nu numai în interesul agenţilor 
din domeniul imobiliar şi în alte interese personale;

• Condamnă practica ascunsă a anumitor agenţi din domeniul imobiliar pentru a 
submina prin subterfugii deţinerea legitimă a proprietăţii de către cetăţenii europeni 
prin interferarea în activitatea de înregistrare a terenurilor şi apelează la autorităţile 
locale pentru a stabili garanţii juridice adecvate împotriva acestei practici;

• Invită autorităţile regionale să stabilească tribunale administrative speciale care 
implică ombudsmanii locali, cărora trebuie să le raporteze serviciile de investigaţie 
independente , care trebuie să deţină competenţă de arbitraj în legătură cu dispute cu 
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privire la proiecte de urbanizare şi care trebuie să fie accesibile gratuit celor direct 
afectaţi de programe de urbanizare, inclusiv cei care sunt victime ale afacerilor ilegale 
legate de proprietate, cu privire la dezvoltarea urbană neautorizată;

• Consideră că în cazul în care sunt necesare compensaţii pentru pierderea proprietăţii, 
aceasta trebuie să se efectueze la nivel corespunzător, conform jurisprudenţei Curţii 
Europene de Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

37. Petiţii din cadrul secţiunii B
Petiţiile 319/2006, 392/2006, 399/2006, 431/2006 şi 458/2006 au fost închise pe baza 
răspunsului Comisiei. Petiţia 340/2006 va fi mutată de la secţiunea B la secţiunea A.

38. Data şi locul următoarei reuniuni

Bruxelles,
Miercuri, 2 mai 2007, la ora 09.00 am şi ora 15.00 pm.

Reuniunea a fost închisă la ora 18.20.
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