
OJ\835531BG.doc PE450.916v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2010)189_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 25 октомври 2010 г., 15,00 - 18,30 ч.
Вторник, 26 октомври 2010 г.., 9,00 - 12,30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-2

1. Приемане на проект на дневен ред (1)
FdR 835531

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
   29-30 септември 2010 г.

PV– PE 450 605
FdR 835270

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

_________________________
(1) В съответствие с решение на комисията от 30 септември 1997 г. въз основа на работен документ PE 
223.544 точките в раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото заседание. 
Въпреки това всеки член на комисията може да поиска преди края на заседанието точка от раздел Б да 
бъде преместена в раздел А; в този случай тя ще бъде включена автоматично в раздел А за обсъждане на 
някое от следващите заседания.



PE450.916v01-00 2/13 OJ\835531BG.doc

BG

В присъствието на представители на Европейската комисия

Време за гласуване ***

5. Доклад относно специалния доклад на Европейския 
омбудсман до Европейския парламент във връзка с 
проектопрепоръката до Европейската комисия по жалба 
676/2008/RT  
(2010/2086(INI))
(Нов срок за измененията:  13 октомври, 18,00 ч.)
Докладчик:  PALIADELI (S-D)
- приемане на проектодоклад

    PR– PE 442.877 v.03
    FdR 832866

*** Край на гласуването ***

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията

Родителска отговорност

6. Представяне на проучването „Родителска отговорност, 
попечителство върху деца и право на посещение при 
трансгранични случаи на раздяла“
(анализ във Франция, Германия, Испания, Обединеното 
кралство, Швеция и Полша)

(в присъствието на експертите проф. Gian Paolo Romano и 
г-жа Daria Solenik, научен сътрудник, швейцарски 
Институт по сравнително право, Лозана)

   
   

7. №  1565/2008, внесена от Е.А., с испанско гражданство, 
относно обхвата на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 
27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, 
свързани с родителската отговорност

   CM– PE 427 111/REV
   FdR 816598

8. № 1614/2009, внесена от Marinella Colombo, с италианско 
гражданство, подкрепена от 134 подписа, относно Службата 
по проблемите на младежта в Германия (Jugendamt) и 
дискриминацията на германските органи по въпросите на 
семейството срещу чужди граждани
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 443 183
   FdR 822413
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както и
№  216/2010, внесена от Massimo Moltoni, с италианско 
гражданство, подкрепена от 230 подписа, относно
Германската служба за благосъстояние на децата и младежта 
(„Jugendamt“)

   PETI20101025_sir
   216-10_

9. №  219/2010, внесена от E. G., с италианско гражданство, 
относно правата на биологичните бащи
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   PETI20101025_sir
   219-10_

Основни права - Права на детето

10. № 1403/2007, внесена от Добринка Павлова, с българско 
гражданство, относно помощ за изоставените деца с 
увреждания

   CM– PE 421 147
   FdR 770912

11. № 0402/2008, внесена от Павлина Радкова, с българско 
гражданство, относно достоен живот за нейното дете с 
увреждания

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. № 1215/007, внесена от Desmond Fitzgerald, с ирландско 
гражданство, относно злоупотребите в българските домове за 
деца

    CM– PE 411 994
    FdR 738851

13. № 911/2008, внесена от Мартин Карбовски, с българско 
гражданство, относно случаи на педофилия и други 
инциденти, включващи малтретиране на деца и насилие над 
деца в България през последните две години

    CM– PE 428 029
    FdR 789375

14. №  1767/2009, внесена от Carmen Gherca, с румънско 
гражданство, от името на румънската асоциация за деца и 
възрастни с аутизъм – клон гр. Яш, относно проблеми при 
прилагането на законодателството относно правата на децата 
с увреждания
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 450 730
   FdR 834261

15. Изявление на Roberta Angelilli, заместник-председател на 
Европейския парламент и медиатор на Европейския 
парламент по проблемите на международното отвличане на
деца от единия родител
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16. Изявление на члена на Комисията Вивиан Рединг относно 
гражданството и правата на детето

* * *

23 март 2010 г., 9,00 – 12,30 ч.

от 9,00 до 10,00 ч. (при закрити врата)

17. Заседание на координаторите

***********

в 10.00 ч.

18. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

19. Становище относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 
(2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
(Краен срок за измененията:  10.11.2010, 18 ч.)
Докладчик:  HANKISS (РРЕ)
(евентуално в присъствието на г-н Peter Hustinx, Европейски 
надзорен орган по защита на данните)
- разглеждане на проектостановище

    PA - PE 441 376
    FdR 817059

20. Проучвателно посещение в Mellau/Damuls, Vorarlberg 
(Австрия)
(29.09 - 1.10.2010 г.)
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относно петиция 672/2007, внесена от Lothar Petter, с 
австрийско гражданство, от името на Инициативния комитет 
против планираните нови съоръжения за зимни спортове в 
Mellau и Damüls в Vorarlberg (Австрия), подкрепена от 26 
подписа, относно планираните ски влекове и въжени линии в 
района на Mellau и Damüls
- предварителен устен доклад

21. Становище относно предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно гражданската 
инициатива   
(COM(2010)0119 2010/0074 (COD))
Съдокладчици:  WALLIS (ALDE) - HÄFNER (VERTS)
- информация от съдокладчиците

   DT– PE 445.752
   FdR 824375

Финансов правилник

22. № 1820/2009, внесена от José Maria Carrasco Cano, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación Española de Proveedores 
de Impagados de la Construcción“, относно негативните 
последици от просрочените плащания за МСП в строителния 
сектор
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 441,363
   FdR 816798

Белгия:    (по повод белгийското председателство)

Права на потребителите

23. № 614/2009, внесена от Stela Velichi, с германско 
гражданство, относно нейните проблеми с белгийския 
доставчик на газ и електроенергия 'Lampiris', и неговата 
незадоволителна политика спрямо клиентите
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 430 804
   FdR 797251

24. № 762/2009, внесена от Jolanta Szczebiot, с полско 
гражданство, относно проблеми с авиокомпанията „Ryanair“
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 431 094
   FdR 800222

Признаване на квалификации
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25. № 940/2008, внесена от Arie Machiel Rijkenberg, с австрийско 
гражданство, относно непризнаването в Белгия на изпит по 
нидерландски, положен в Нидерландия

   CM– PE 423 674/REV
   FdR 816557

26. № 452/2009, внесена от М.А., с белгийско гражданство, 
относно невъзможността да упражнява професията на частно 
практикуващ лекар по трудова медицина в Белгия

   CM– PE 429 650/REV
    FdR 816604

Дискриминация

27. № 1609/2008, внесена от D.A.L., с британско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация при прием в учебно 
заведение в Брюксел с преподаване на нидерландски език

   CM– PE 427 009/REV
    FdR 805866

Околна среда

28. № 180/2010, внесена от Hubert Marx, с белгийско 
гражданство, относно правото на канализационна система и 
на пречистване на водата в Белгия

   PETI20101025_sir
   180-10_

B. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията

29. № 370/2000, с германско, турско и албанско гражданство, 
относно проблеми при пътуване в различни държави-членки, 
по-специално Обединеното кралство, по съображения за 
сигурност 

   CM– PE 448,668
   FdR 829333

30. № 71/2006, с испанско гражданство, относно подозрения за 
нарушаване на няколко директиви в областта на околната 
среда при строежа на плувен и увеселителен парк край „Punta 
la Víbora“, започнат от община Torrevieja

   CM– PE 380 892/REV
   FdR 829569

№ 74/2006, внесена от г-жа Djamila Saidi Rebbadj с френско 
гражданство, относно проект на местната администрация на 
гр. Марсилия (Франция) за изграждане на завод за изгаряне 
на отпадъци във Фос сюр Мер 
 и

   CM–
   PE 382,492/REV. III
   FdR 829570

31.

№ 23/2007, внесена от Gerard Casanova, с френско 
гражданство, от името на „Port Saint Louis du Rhone Anti-
incineration Collective”, подкрепена от 52 подписа, относно 
продължаващата експлоатация на инсталация за изгаряне на 
отпадъци

   CM–
   PE 392 337/REV.
   FdR 829571
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32. № 83/2006, внесена от г-н Dan Foley, с ирландско 
гражданство, от името на „Kildimo and Pallaskenry Water 
Retention Committee“, относно намерението на местните 
органи да сменят източника на водоснабдяване за районите 
на Kildimo и Pallaskenry.

   CM–
   PE 380.895/REV. II
   FdR

33. № 764/2006, внесена от Philippe Riglet, с френско 
гражданство, относно оспорване на проект за градско 
развитие, предвиден в рамките на защитен обект, без преди 
това да е извършена оценка на въздействието върху околната 
среда
и
№ 133/2007, внесена от Jean Raoul-Duval, с френско 
гражданство, от името на „Les riverains des Veillas“, срещу 
построяването на туристическо селище

   CM–
   PE 406,053/REV. V
   FdR 829622

34. № 857/2006 г., внесена от Francisco Murcia Puchades, с 
испанско гражданство, относно твърдение за злоупотреба с 
доминиращо положение на пазара и нарушаване на свободата 
на конкуренцията в областта на електроразпределението в 
Испания, за сметка на строителните предприемачи и на 
потребителите

   CM– PE 396 600/REV
   FdR 777448

35. № 386/2007, внесена от г-н Allan J. Navratil, с ирландско 
гражданство, от името на сдружението Irish Biofuels Initiative, 
относно преориентиране на ирландската захарна 
промишленост към производство на биогорива

   CM– PE 398,557/REV
   FdR 829631

36. № 762/2007, внесена от Adam Kowalczyk, с полско 
гражданство, относно пенсията му на моряк

    CM–
   PE 406,078/REV. II
    FdR 829633

37. № 1322/2007, внесена от Yolanda Díaz Pérez, с испанско 
гражданство, от името на Izquierda Unida de Galicia 
[Обединена левица на Галисия], Jesús Ignácio Caselas Pérez, от 
името на Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de 
Ferrol, подкрепена от четири подписа, и Bernardo Bastida 
Sixto, от името на Cofradía de Pescadores de Ferrol [Сдружение 
на рибарите във Ферол] относно въвеждането в експлоатация 
на инсталация за регазификация в Mugardos, Ла Коруня

   CM– PE 429,587/REV
    FdR 829635

38. №  1408/2007, внесена от Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, с 
испанско гражданство, относно нарушение на правото на 
Общността от страна на службите за социално осигуряване в 
Santander, във връзка със съдебно решение C-347/00 и 
Регламент 1408/71

   CM– PE 414,067/REV
   FdR 829636
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39. №  1465/2007, внесена от г-н Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
с испанско гражданство, от името на Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania, относно липсата на отговор на негова жалба 
до Европейската комисия относно нарушаване на 
законодателството на ЕС във връзка с конкуренцията от 
страна на Empresa Pública de Géstión Medioambiental de 
Andalucia (EGMASA)

   CM– PE 415,085/REV
   FdR 829637

40. № 263/2008, внесена от Alexander Heyd, с германско 
гражданство, от името на „Komitee gegen den Vogelmord e.V.“ 
(асоциация за защита на птици), относно използването на 
каменни капани за ловене на птици

   CM–
   PE 416,479/REV. III
   FdR 829639

41. N° 0339/2008, внесена от Joachim Schubert, с германско 
гражданство, относно обстоятелството, че Германската 
федерална въздухоплавателна служба не е взела под 
внимание жалби за нарушения на Регламент (EО) 261/2004 

   CM–
   PE 415,112/REV. II
   FdR 829641

42. №  1521/2008, внесена от Justinus A. Linskens, с германско 
гражданство, относно проблеми с изплащането на социални 
обезщетения от Германия и Нидерландия

   CM– PE 448,681
   FdR 829382

43. №  1661/2008, внесена от г-н Mike Santo Valentino Portera, с 
малтийско гражданство, относно отказ от страна на 
малтийски непрофесионален баскетболен клуб да освободи 
сина му от клуба

    CM– PE 441,083
    FdR 814402

44. № 1715/2008, внесена от Thomas Stange, с германско 
гражданство, относно твърдения, че нидерландските и 
германските органи не са изпълнили Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално 
осигуряване в Европа

   CM– PE 448,682
   FdR 829383

45. №  1717/2008, внесена от Ion Garboan, с румънско 
гражданство, относно таксата за първоначална регистрация 
на моторни превозни средства, купени в други държави-
членки на ЕС
и
№  1776/2008, внесена от Paula Sandu-Stillert, с германско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване от 
румънското правителство на принципа на свободно движение 
на стоки 

   CM– PE 427 119/REV
   FdR 829649

46. №  1860/2008, внесена от Ken Gregory и Susan Newbold, с 
британско гражданство, от името на жителите на Branton Hill 
Lane, Aldridge, Walsal, Обединеното кралство, относно 
прекомерния трафик на тежкотоварни автомобили в Branton 
Hill Lane

   CM– PE 428,075/REV
   FdR 829654
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47. №  418/2009 , внесена от Álvaro Fernández Durán, с испанско 
гражданство, относно проект за магистрала през испанските 
Пиренеи

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

48. №  685/2009, внесена от Berthold Kalbe, с германско 
гражданство, относно равностойни права за собствениците на 
къмпинг каравани в Европа

   CM– PE 448,686
   FdR 829391

49. № 800/2009, внесена от ACC, с румънско гражданство, 
относно трудностите, които е срещнала при регистрирането 
на колата си в Румъния

   CM– PE 430 826/REV
   FdR 805871

50. №  864/2009 , внесена от Ayoze Mariano Machín Rodriguez, с 
испанско гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
директивите за птиците и естествените местообитания от 
изграждането на водна електроцентрала и ветрогенераторен 
парк на остров El Hierro

   CM– PE 448,688
   FdR 829422

51. № 967/2009, внесена от Jurgen De Ceuninck, с белгийско 
гражданство, относно проблемите му с нидерландските и 
белгийските социалноосигурителни органи

   CM– PE 438,338/REV
   FdR 829673

52. №  1173/2009, внесена от S.A., с френско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение от страна на белгийските 
органи на принципите на единния пазар на ЕС

   CM– PE 441 330
   FdR 816749

53. №  1178/2009, внесена от V.S., с украинско гражданство, 
относно проблеми при упражняване на правата му съгласно 
Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно 
пребиваващи граждани от трети страни

   CM– PE 440,064/REV
   FdR 829674

54. №  1235/2009, внесена от A.H., с германско гражданство, 
относно плащане за материали във връзка с образованието на 
дъщеря му

   CM– PE 440,070/REV
   FdR 829675

55. №  1245/2009, внесена от Diego de Ramón Hernández, с 
испанско гражданство, от името на Сдружение на засегнатите 
от обявяването на Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor 
за национален парк и от плана за устройството му и от името 
на Сдружение на собствениците в Sierra de Carrascoy, 
относно градоустройството в Мурсия и Валенсия

   CM– PE 448,703
   FdR 829514

56. № 1375/2009, внесена от Veronica Dini, с италианско 
гражданство, от името на кмета на Sondrio, относно 
италианското законодателство за интегрирано управление на 
водите

   CM– PE 440,079
   FdR 829677
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57. №  1400/2009, внесена от Gerhard Holzinger, с германско 
гражданство, относно екологичната устойчивост на 
планирана магистрала на Канарските острови

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

58. № 1469/2009, внесена от Juan José Pajarón, с испанско 
гражданство, относно унищожаване на морска растителност 
вследствие на разширяването на яхтклуб „Campomanes“ в 
Altea, Аликанте

   CM– PE 448,697
   FdR 829508

59. №  1496/2009, внесена от Gian Valerio Sanna и Renato Soru, с 
италианско гражданство, относно законодателство за 
въвеждане на специални мерки за насърчаване на 
строителния сектор и икономическото развитие в Сардиния

   CM– PE 440,096/REV
   FdR 829679

60. № 1528/2009, внесена от Gerhard Holzinger, с германско 
гражданство, относно политиката за подпомагане на крайно 
отдалечените региони (Канарски острови)

   CM– PE 440,103/REV
   FdR 829680

61. №  1600/2009, внесена от Román Jiménez Gil, с испанско 
гражданство, от името на сдружението на британските 
експатриати „Puma 22“, подкрепена от 100 подписа, относно 
правото на здравеопазване за европейските граждани, 
живеещи в автономната област Валенсия, които са се 
пенсионирали предсрочно 

   CM– PE 448,699
   FdR 829510

62. № 1650/2009, внесена от A.G., с полско гражданство, относно 
проблеми с авиокомпанията „Ryanair“

   CM– PE 448,700
   FdR 829511

63. №  1686/2009, внесена от Xavier Geoffroy d'Assy, с френско 
гражданство, от името на Асоциацията за защита на долините 
на реките Erve, Treulon и Vaige и управление на земите, 
подкрепена от 1200 подписа, относно планираното развитие 
на басейна на река Erve в съответствие с рамковата директива 
относно политиката за водите

   CM– PE 448,704
   FdR 829515

64. №  1766/2009, внесена от Federico Cappello, с италианско 
гражданство, от името на (областната) Асоциация на 
италианските служители в областта на околната среда 
(Associazione Guardie Ambientale d'Italia), относно наличието 
на азбест между железопътни релси 

   CM– PE 448,705
   FdR 829516

65. №  1774/2009, внесена от Hans Strawe, с германско 
гражданство, относно нощните полети от летище Кьолн/Бон
както и
№  249/2010 внесена от Klaus Zydek, с германско 
гражданство, относно забрана за въздушно движение през 
нощта към и от летищата в ЕС

   CM– PE 445 776
   FdR 825107
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66. № 1778/2009, внесена от H.M., с германско гражданство, 
относно взаимното признаване на съдебни решения в Европа 

   CM– PE 448,707
   FdR 829518

67. №  1783/2009, внесена от г-жа Stella Pendleton, с британско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на нейните 
права във връзка с проект за изграждане на нова 
високоскоростна железопътна линия Tours–Bordeaux 
(Франция)

   CM– PE 448,708
   FdR 829519

68. № 1829/2009, внесена от Simone Thieme, с германско 
гражданство, относно използването на данни от мобилен 
телефон за откриване на длъжник

   CM– PE 448,709
   FdR 829520

69. №  1837/2009, внесена от Roberto Marcoccio, с италианско 
гражданство, относно видеозапис на полицейски разпити и 
съдебни производства в Европейския съюз за защитата на 
основните права на гражданите на ЕС и правата на 
държавите-членки на ЕС

   CM– PE 448,710
   FdR 829521

70. №  1891/2009, внесена от Mauro Pulvirenti, с полско 
гражданство, относно свободното движение на хора в 
Европейския съюз 

   CM– PE 448,713
   FdR 829524

71. №  1895/2009, внесена от Joan Mellado Villanova, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación salvem el poble“, 
относно опазването на флората и фауната в община Palau-
solità i Plegamans, Барселона

   CM– PE 448,714
   FdR 829525

72. №  1899/2009, внесена от H. H., с германско гражданство, 
относно национална лицензионна такса за ползване на 
интернет

   CM– PE 448,715
   FdR 829527

73. №  1907/2009, внесена от U.P.,  с германско гражданство, 
относно нежеланите рекламни прозорци и видеоклипове

   CM– PE 448,716
   FdR 829528

74. №  11/2010, внесена от Oliver Herrmann, с германско 
гражданство, относно своеволните действия на частни 
охранителни фирма на летища

   CM– PE 448,717
   FdR 829529

75. №  35/2010, внесена от A.S., с ирландско гражданство, 
относно неговото предложение за ново законодателство, 
което има за цел подобряване прозрачността на процедурите 
за подбор на длъжностните лица на Европейския съюз и за 
гарантиране на равни възможности за всички кандидати  

   CM– PE 448,718
   FdR 829530
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76. №  68/2010, внесена от Gabriel Benaroche, с френско 
гражданство, относно монопола в областта на 
таксиметровите услуги в Париж

   CM– PE 448,719
   FdR 829531

77. №  92/2010, внесена от Klaus Fuchs, с германско гражданство, 
подкрепена от 775 подписа, относно предполагаема 
злоупотреба със законодателството в областта на 
комасацията на земя с цел принудително изкупуване на земя

   CM– PE 448,720
   FdR 829532

78. №  103/2010, внесена от Raffaele Sisto, с италианско 
гражданство, относно изчисляването на размера на неговата 
пенсия

   CM– PE 448,722
   FdR 829534

79. № 129/2010, внесена от Walter Bauer, с германско 
гражданство, относно визови разходи и спазване на 
съответните споразумения от страна на германските органи 

   CM– PE 448,724
   FdR 829536

80. № 154/2010, внесена от Ralph Lehmann, с германско 
гражданство, относно хармонизиране на техническия преглед 
на превозни средства и множеството различни съединения на 
газови бутилки в Европа

   CM– PE 448,727
   FdR 829539

81. № 164/2010, внесена от Mark Vautz и Reiner Geib, с германско 
гражданство, относно прекалено високи нива на шума от 
самолетите „Херкулес“ от летище Рамщайн в Германия

   CM– PE 448,728
   FdR 829540

82. №  177/2010, внесена от Klaus Helmut, с германско 
гражданство, от името на Ito Ryu Wuppertal e.V., относно 
твърдение за несправедливо третиране на традиционните 
азиатски оръжия в германското законодателство относно 
оръжията

   CM– PE 448,730
   FdR 829543

83. №  184/2010, внесена от Hartmut Hofmeister, с германско 
гражданство, относно продължаване на неговата здравна 
осигуровка в Общата здравноосигурителна схема (JSIS) след 
пенсионирането му

   CM– PE 448,731
   FdR 829544

84. №  230/2010, внесена от Vincent Derudder, с белгийско 
гражданство, от името на Европейското сдружение на 
финансовите съветници и финансовите посредници, относно 
справедливо представителство на финансовите съветници и 
финансовите посредници в управителните съвети на новите 
надзорни органи, предложени в доклада Larosière 

   CM– PE 448,735
   FdR 829548

   ECONopinion

85. №  235/2010, внесена от Jean-Pierre Save, с френско 
гражданство, относно законосъобразността на наложения от 
испанските органи данък върху плаване на екскурзионни 
плавателни съдове под флага на друга държава-членка на ЕС

   CM– PE 448,736
   FdR 829549
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86. №  267/2010, внесена от Милена Пехливанова, с българско 
гражданство, от името на сдружението „Държавата да 
възстанови безплатните лекарства за онкоболните деца“, 
относно липсата на достъп до лекарства за лечение на рак в 
България

   CM– PE 448,738
   FdR 829551

87. №  269/2010, внесена от Lucian Voicu-Dungan, с румънско 
гражданство, от името на SC Aquasturo Proiect S.R.L., 
относно проблемите, причинени от промените в наръчника за 
кандидатите за помощ по приоритетна ос 2 (мярка 2.1) на 
Оперативна програма „Рибарство“ за Румъния за периода 
2007–2013 г., финансирана от Европейския фонд за 
рибарство

   CM– PE 829552
   FdR 448,739

88. №  300/2010, внесена от Bozo Jakeljić, с германско 
гражданство, от името на хърватската партия HCSP, относно 
екстрадирането на хърватски граждани в държави-членки на 
ЕС във връзка с политически престъпления в бивша 
Югославия

   CM– PE 448,740
   FdR 829553

89. №  361/2010, внесена от Kjell Håkansson, с шведско 
гражданство, относно данъчно споразумение между Швеция 
и Дания

   CM– PE 448,742
   FdR 829555

90. №  371/2010, внесена от Johan Dufour, с белгийско 
гражданство, относно правото на гласуване в Белгия

   CM– PE 448,747
   FdR 829564

o O o

91. Дата и място на следващото заседание
 9 ноември 2010 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.


