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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2012)209_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

вторник, 19 юни 2012 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP  A3G-2

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 491.230
FdR 904989

Одобрение на протоколите на заседанията от:
   - 19 и 20 март 2012 г.

PV– PE 488,002
FdR 900646
+ приложенията

   - 24 април 2012 г. PV– PE 488,063
FdR 902474
+ приложенията

2.

   - 8 май 2012 г. PV– PE 489,438
FdR 901581
+ приложенията

3. Съобщения на председателя

4. Други въпроси
_________________________
(1) В съответствие с решението на комисията от 30 септември 1997 г., въз основа на работен документ PE 
223.544, точките от раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото 
заседание. Въпреки това всеки член 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 
следващо заседание.
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В присъствието на Европейската комисия

*** Време за гласуване ***

5. Становище относно административно-процесуалното право 
на Европейския съюз
(2012/2024(INI))  (JURI)
Докладчик по становище:   AUKEN   (GREENS/ALE)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

    AM– PE 488.048
   FdR 900941

6. Становище относно 28-ия годишен доклад относно контрола 
над прилагането на правото на Европейския съюз (2010 г.)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Докладчик по становище:   GERINGER de O (S-D)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище

    PA– PE 487,981
    FdR 900495

    AM– PE 489.651
    FdR 903149

*** Край на гласуването ***

7. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции 
през 2011 г .  (член 202, параграф 8 от Правилника за 
дейността) 2011/2317(INI)
Докладчик по становище:  CHICHESTER     (ECR)
(гласуване: 12.7.2012 г.)
- разглеждане на измененията

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

    AM– PE 489.586
    FdR 902727

8. Становище относно създаването на програма ,,Права и 
гражданство“ за периода 2014–2020 година (COD 2011/0344) 
(LIBE)
Докладчик по становище:   VALEAN  (ALDE)
(гласуване: 12.7.2012 г.)
- разглеждане на измененията

    PA– PE 487,768 v3
    FdR 901996

    AM– PE 489.636
    FdR 903053

9. Становище относно насоките за бюджета за 2013 г. - други 
раздели - Омбудсман (2012/2092 (BUD))
Докладчик по становище:   SALAVRAKOS  (EFD)
(гласуване: 12.7.2012 г.)
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

10. Становище относно доклада за 2011 година относно 
прилагането на Хартата на основните права на ЕС - COM 
(2012) 169.

    PA– PE 489.608
    FdR 902859
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(2008/0000(INI))
Докладчик по становище:   VALEAN  (ALDE)
(гласуване: 12.7.2012 г.)
- разглеждане на проектостановището

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

Търговия – основни права

Петиция 1221/2011, внесена от G.K., с латвийско 
гражданство, относно нарушение на частта от 
споразумението ACTA (Търговско споразумение за борба с 
фалшифицирането), засягаща правото на неприкосновеност 
на личния живот,
както и

  Резюме, сведения и
   препоръки

Петиция 116/2012, внесена от Iwo Domeracki, с полско 
гражданство, относно Търговското споразумение за борба с 
фалшифицирането,
както и
Петиция 142/2012, внесена от Mateusz Wójtowicz, с полско 
гражданство, от името на сдружението „Forum Rdzawka”, 
подкрепена от два подписа, относно опозиция срещу 
международното търговско споразумение ACTA,
както и
Петиция 203/2012, внесена от Joachim Scholz, с германско 
гражданство, относно ACTA
както и

  Резюме, сведения и
   препоръки

   Резюме, сведения и
  препоръки

11.

Петиция 223/2012, внесена от Alex Wilks, с британско 
гражданство, от името на AVAAZ, подкрепена от над 2,5 
милиона подписа, относно ACTA
(в присъствието на вносителите на петициите)

   Резюме, сведения и
   препоръки

Проучвателни мисии

12. Доклад относно проучвателната мисия в Берлин (23–24.11. 
2011 г.)
- разглеждане на измененията
- одобрение

   DT–
   DV–

13. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния (23–26.11. 
2011 г.)
- разглеждане на измененията
- одобрение

   DT–
   DV–
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11.30 – 12.30 ч. (при закрити врата)

14. Заседание на координаторите

* * *

в 15.00 ч.

15. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Европейски омбудсман

16. Представяне от Европейския омбудсман, Nikiforos 
Diamandouros, на неговия годишен доклад

17. Представяне на специалния доклад на Европейския 
омбудсман относно проучването на жалба 2591/2010/GG 
срещу Европейската комисия
(относно разширяването на летището във Виена)

   DV

Европейски училища

18. Петиция 353/2011, внесена от Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, с 
полско гражданство, подкрепена от 74 подписа, относно 
съкращения на бюджета на Европейските училища
както и
Петиция № 478/2011, внесена от APEEE (Association des 
Parents d'Elèves de l'Ecole Européenne), подкрепена от 1 356 
подписа, относно последиците от намаляването на бюджета 
върху управлението на Европейските училища
(в присъствието на Interparents и Асоциацията на 
родителите)

   CM– PE 472.104
   FdR 876686

Околна среда

19. Петиция 1617/2009, внесена от Ivan Martin, с френско 
гражданство, от името на ADEVAC и „Stop Nuisances“, 
относно въздействието на планираното разширяване на 
кариерата за варовик „Chaumes de la Bergerie“ (La Couronne, 

   CM– PE 445.592
   FdR 822415
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Charente) върху две находища на подпочвени води
(в присъствието на вносителя на петицията)

Свобода на установяване

20. Петиция 725/2011, внесена от Bernhard Kempen, с германско 
гражданство, от името на шест предприятия, относно 
задължително членство в германски и австрийски търговско-
промишлени камари
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

21. Петиция 1069/2010, внесена от Emer Duffy, с ирландско 
гражданство, от името на Country Markets Ltd, относно 
твърдение за завишаване от страна на ирландските органи 
на изискванията съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004, във 
връзка с искането на тези органи всички членове на Country 
Markets ltd. да бъдат регистрирани като стопански субекти 
в хранителния сектор
(!!! РАЗГЛЕЖДАНЕТО ОТЛОЖЕНО!!!)

   CM– PE 462,670/REV
   FdR 887597

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината на 
получен писмен отговор от Комисията или други получени документи

22. Петиция 256/2006, внесена от Antonio Marín Segovia, с
испанско гражданство, от името на организацията „Cercle 
Obert de Benicalp“, относно изграждането на частен футболен 
стадион в покрайнините на Валенсия
както и
Петиция 278/2008, внесена от N.N.S., с испанско 
гражданство, относно предполагаеми нередности във връзка 
с планове за застрояване на Ла Марина (Елче - Аликанте)
както и
Петиция 521/2008, внесена от Peter Jozef Mathilda Van 
Kerckhoven и Marie Françoise Georgette Schorreels, с 
белгийско гражданство, относно предполагаеми нередности 
във връзка с приемането на интегрирана програма за 
действие за градоустройственото развитие на район „Ла 
Серета“ в Нусия (Валенсия)

   CM– PE 421,139/REV
   FdR 899802

23. Петиция 267/2007, внесена от Seija Pahl, с финландско 
гражданство, подкрепена от местни сдружения, против 
осъществяването на градоустройствен проект във влажна 
зона, която е част от „Натура 2000“

    CM–
    PE 398,527/REV. IV
    FdR 899805
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24. Петиция 584/2008, внесена от Pedro Cuevas Cueto, с испанско 
гражданство, относно продължаването на автомагистрала A-8 
(Autovía del Cantábrico) и нейното трасе през пещерния район 
Cuartamentero в Llanes в Астурия

   CM– PE 441,314/REV
   FdR 899809

25. Петиция 1556/2008 , внесена от Johannes Koll, с германско 
гражданство, относно скенерите за проверка на пътници на 
летищата

   CM– PE 427,110/REV
   FdR 899816

26. Петиция 302/2009, внесена от Eugenia Ioan, с германско 
гражданство, относно загубите при обмен на валута във 
връзка с плащането на румънската й пенсия в Германия

   CM–
   PE 429,622/REV. II
   FdR 899817

27. Петиция 131/2010, внесена от Thring Townsend Lee & 
Pembertons, регистрирани в Обединеното кралство, от името 
на клиентите им г-н и г-жа Brownrigg,  относно нарушаване 
на Регламент (ЕО) № 1774/2002 от страна на правителството 
на Обединеното кралство поради липсата на подходяща 
инфраструктура за събиране, транспортиране и унищожаване 
на странични животински продукти на остров Уайт

   CM–
   PE 448,725/REV. II
   FdR 899820

28. Петиция 264/2010, внесена от Giovanni Bellin, с италианско 
гражданство, относно предполагаема измама със субсидии за 
земеделски производители в Унгария

   CM– PE 472,129/REV
   FdR 899821

29. Петиция 35/2011, внесена от Dieter Leuschner, с германско 
гражданство, относно Европейския валутен съюз

   CM– PE 487,821
   FdR 899826

30. Петиция 73/2011, внесена от Elisabeth Casanovas, с испанско 
гражданство, от името на „Esquerra republicana de Cataluña“, 
относно разполагането на съоръжения за обеззаразяване на 
почвата в община Ullastrell в Барселона

   CM– PE 472,147/REV
   FdR 899828

31. Петиция 256/2011, внесена от Harry Nduka, с нигерийско 
гражданство, относно неговото право на пребиваване в 
Обединеното кралство

   CM– PE 472,155/REV
   FdR 899829

32. Петиция 263/2011, внесена от Giuseppe Mercurio, с 
италианско гражданство, относно шумово замърсяване от 
магистралната връзка между Benevento и автомагистралата 
Неапол-Бари (Италия)

   CM– PE 475,819/REV
   FdR 899830

33. Петиция 339/2011, внесена от Sergio Diana, с италианско 
гражданство, от името на Комитет „Pro Sardegna“, относно 
проекта „Galsi“ и Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на 
програма за подпомагане на икономическото възстановяване 
чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на 

   CM– PE 487,824
   FdR 899833
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проекти в областта на енергетиката

34. Петиция 386/2011, внесена от G.A., с британско гражданство, 
относно отказа на португалските данъчни органи да изпратят 
кореспонденция до друга държава членка

   CM– PE 487,826
   FdR 899835

35. Петиция 448/2011, внесена от Marie-Joëlle Chaillol, с френско 
гражданство, относно разпространението на генетично 
модифицирани организми

   CM– PE 487,827
   FdR 899836

36. Петиция 483/2011, внесена от Simon Wright, с британско 
гражданство, относно нарушение на Директивата за 
местообитанията с даването на разрешително за строеж за 
жилищен проект в Nottingham

   CM– PE 478.575
   FdR 887625

37. Петиция 533/2011, внесена от O'Shea White & Co, с 
ирландско гражданство, от името на Paul Barlow, Michael 
Crowley, Gerard Kelly и Alex McCarthy, представляващи 30 % 
от регистрираната ирландска мидена индустрия, относно 
твърдения, че ирландското правителство прилага различни 
стандарти за чуждестранните риболовни плавателни съдове, 
извършващи риболов в ирландски води, като по този начин 
нарушава изискванията за отпускане на европейско 
финансиране за ирландските берачи на миди

   CM– PE 478.581
   FdR 887631

38. Петиция 548/2011, внесена от Octavian Radu, с румънско 
гражданство, относно унищожаване на зелени площи в Alba-
Iulia, Румъния

   CM– PE 487,830
   FdR 899839

39. Петиция 563/2011, внесена от д-р Mihai Cratia, с румънско 
гражданство, от името на сдружението на ветеринарните 
експерти и лабораториите за безопасност на храните, 
подкрепена от 2 подписа, относно функционирането на 
румънския национален орган за санитарно-ветеринарна и 
хранителна безопасност

   CM– PE 478.584
   FdR 887634

40. Петиция 572/2011, внесена от Sarah Bonafont, с британско 
гражданство, относно закрилата на децата в Украйна

   CM– PE 487,831
   FdR 899840

41. Петиция 578/2011, внесена от Evert Broens, с нидерландско 
гражданство, относно правна помощ в Европейския съюз

   CM– PE 487,832
   FdR 899841
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42. Петиция 638/2011, внесена от Jacob Schonberg, с датско 
гражданство, относно проблеми на границата между Полша и 
Украйна

   CM– PE 487,833
   FdR 899843

43. Петиция 681/2011, внесена от Alin Ovidiu Preda, с румънско 
гражданство, относно дискриминация на хората с 
увреждания и ромите в Румъния

   CM– PE 487,834
   FdR 899845

44. Петиция 684/2011, внесена от Методи Ботровлиев, с 
българско гражданство, от името на „Биоконтрол 
Корпорация“ ООД относно предполагаеми нередности във 
връзка с обществена поръчка за борба с комарите в град Русе 
и неговите околности

   CM– PE 487,835
   FdR 899846

45. Петиция 708/2011, внесена от Renata Michalska-Widla, с 
полско гражданство, от името на „Przyjazna Rokietnica“, 
подкрепена от 164 подписа, относно изграждането на 
електропровод с високо напрежение в село Rokietnica, 
Западна Полша, и свързаните с това рискове за здравето на 
местното население

   CM– PE 487,839
   FdR 899850

46. Петиция 730/2011, внесена от Agostino Furfaro, с италианско 
гражданство, относно аспекти от италианската пенсионна 
система

   CM– PE 487,840
   FdR 899851

47. Петиция 735/2011, внесена от I.P.I., с перуанско гражданство, 
относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО в Ирландия

   CM– PE 487,841
   FdR 899852

48. Петиция 739/2011, внесена от Десислава Раянова, с българско 
гражданство, относно лечение с интерферон на пациенти с 
множествена склероза в България

   CM– PE 487,842
   FdR 899853

49. Петиция 771/2011, внесена от Algimantas-Jonas Petraitis, с 
литовско гражданство, относно признаването на неговата 
диплома по медицина

   CM– PE 483.581
   FdR 892901

50. Петиция 805/2011, внесена от Sándor Polgár, с унгарско 
гражданство, от името на дружеството „Tibor Trans Kft“, 
относно свободното движение на стоки в рамките на 
Европейския съюз

    CM– PE 487,848
    FdR 899859

51. Петиция 905/2011, внесена от Michele Bertucco, с италианско 
гражданство, от името на „Lega Ambiente“, подкрепена от 6 
подписа, относно изграждането на съоръжение за пренос на 
електроенергия в Cessalto (Treviso-Италия)

    CM– PE 487,855
    FdR 899867
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52. Петиция 925/2011, внесена от H.K., с полско гражданство, 
относно прилагането в Полша на Директива 2003/96/ЕО на 
Съвета относно преструктурирането на правната рамка на 
Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията

   CM– PE 487,856
   FdR 899868

53. Петиция 947/2011, внесена от W.R., с полско гражданство, от 
името на екологичното движение „Rzecz Gospodarczego 
Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Srodowiska“, относно 
липсата на консултации с гражданите на Wolin във връзка с 
мерките, оказващи въздействие върху околната среда

   CM– PE 485,992
   FdR 896436

54. Петиция 968/2011, внесена от Paul Larkin, с британско 
гражданство, относно въпрос, свързан със собственост в 
Zurgena (област Андалусия)

   CM– PE 485,994
   FdR 896438

55. Петиция 971/2011, внесена от Giuseppina Martinelli, с 
италианско гражданство, относно подобрения в 
правораздаването в областта на семейното право

   CM– PE 487,860
   FdR 899872

56. Петиция 972/2011, внесена от C. C., с румънско гражданство, 
относно употребата на оцветителя E-120 (карминова 
киселина) в кетчупа

   CM– PE 485,995
   FdR 896439

57. Петиция 980/2011, внесена от B. H., с нидерландско 
гражданство, от името на Afvaloven Nee, относно инсталация 
за изгаряне на отпадъци с цел производство на 
електроенергия в Harlingen (Нидерландия)

   CM– PE 485,996
   FdR 896440

58. Петиция 983/2011, внесена от Robert Caron, с френско 
гражданство, подкрепена от голям брой подписи, относно 
отмяна на задължението за план на полета по отношение на 
полети в рамките на Общността, осъществявани според 
правилата за визуални полети (ПВП)

   CM– PE 485,997
   FdR 896441

59. Петиция 1003/2011, внесена от Francesco Previte, с 
италианско гражданство, относно въвеждането на общи 
европейски закони относно уврежданията

   CM– PE 485,999
   FdR 896443

60. Петиция 1009/2011, внесена от Michael Helming, с германско 
гражданство, относно това, че Европейската комисия не е 
открила процедура за нарушение срещу Португалия, въз 
основа на твърдение, че това е изолиран случай на нарушение 
на правото на Общността

   CM– PE 487,862
   FdR 899874

61. Петиция 1011/2011, внесена от Jens Wiedenmann, с германско 
гражданство, подкрепена от 41 подписа, относно 
въвеждането на задължителна антиблокираща спирачна 

   CM– PE 486,001
   FdR 896445
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система (ABS) за превозните средства в ЕС

62. Петиция 1023/2011, внесена от B.R., с германско 
гражданство, относно твърдения за дискриминация на 
основание възраст

    CM– PE 486,003
    FdR 896447

63. Петиция 1026/2011, внесена от Gredo Förster, с германско 
гражданство, относно изграждането на ядрена 
електроцентрала в морето

   CM– PE 486,004
   FdR 896448

64. Петиция 1031/2011, внесена от Luigi Coda, с италианско 
гражданство, относно признаването на решения по 
граждански дела в областта на семейното право

   CM– PE 487,864
   FdR 899877

65. Петиция 1035/2011, внесена от G. T., с италианско 
гражданство, относно нарушение на правната уредба в 
областта на околната среда в Сардиния, Италия

   CM– PE 487,865
   FdR 899884

66. Петиция 1041/2011, внесена от Marielle Lacarin, с френско 
гражданство, от името на асоциация „FIBROTHON“, 
подкрепена от 49 подписа, относно признаването в Европа на 
фибромиалгията като рядка болест сирак

   CM– PE 486,005
   FdR 896449

67. Петиция 1046/2011, внесена от L. Knoops, с нидерландско 
гражданство, относно вътрешния пазар за частните детективи

   CM– PE 486,007
   FdR 897840

68. Петиция 1047/2011, внесена от Rudolf Buda, с унгарско 
гражданство, относно обменния курс, прилаган от унгарската 
банка

   CM– PE 487,869
   FdR 899890

69. Петиция 1051/2011, внесена от O. G., с германско 
гражданство, относно свързаност на интереси в 
нидерландската асоциация за ХИВ

   CM– PE 486,008
   FdR 896458

70. Петиция 1071/2011, внесена от Sacha Simon, с германско 
гражданство, относно защита на потребителите в областта на 
телекомуникациите

    CM– PE 486,009
    FdR 896459

71. Петиция 1073/2011, внесена от F. B., с германско 
гражданство, относно отмяна на Директивата за договорите 
от разстояние (Директива 97/7/ЕО)

   CM– PE 487,870
   FdR 899891

72. Петиция 1081/2011, внесена от Станислав Георгиев, с 
българско гражданство, относно корупция по високите етажи 
на властта в България

   CM– PE 487,872
   FdR 899893



OJ\904989BG.doc 11/13 PE491.230v01-00

BG

73. Петиция 1085/2011, внесена от Mary Aina, с британско 
гражданство, относно отказа на ирландските органи да 
издадат входна виза за нейния съпруг с нигерийско 
гражданство

   CM– PE 487,873
   FdR 899894

74. Петиция 1086/2011, внесена от Nicola Caputi, с италианско 
гражданство, относно архитектурните препятствия и хората с 
увреждания в община Bernalda (Италия)

   CM– PE 487,874
   FdR 899895

75. Петиция 1087/2011, внесена от Malek Piotr, с полско 
гражданство, относно налагането на ограничение на силата 
на звука на рекламите по телевизията

    CM– PE 486,010
    FdR 896460

76. Петиция 1088/2011, внесена от Christian Rancati, с италианско 
гражданство, относно невъзстановяване на ДДС (Италия)

   CM– PE 487,875
   FdR 899896

77. Петиция 1094/2011, внесена от M. A., с британско 
гражданство, относно твърдения за нарушение на Директива 
2004/38/ЕО от страна на Ирландия

    CM– PE 486,011
    FdR 896461

78. Петиция 1095/2011, внесена от Kris Goodwin, с британско 
гражданство, относно твърдения за неправилно прилагане на 
Директива 2004/38/ЕО от страна на Нидерландия

   CM– PE 487,876
   FdR 899899

79. Петиция 1098/2011, внесена от Carlo Ruocco, с италианско 
гражданство, от името на „Legambiente, Comitato Sarzana che 
botta“, относно нарушение на Директива 2001/42/ЕО от 
страна на регион Liguria

    CM– PE 486,012
    FdR 896462

80. Петиция 1110/2011,внесена от Silvia Hecker, с германско 
гражданство, относно отказ от страна на германските органи 
за издаване на виза на нейния съпруг, който е гражданин на 
Египет

   CM– PE 487,877
   FdR 899900

81. Петиция 1111/2011,внесена от Румен Радев, с българско 
гражданство, относно автоматичното подновяване на 
договорите за телефонни услуги в България

    CM– PE 486.014
    FdR 896464

82. Петиция 1114/2011, внесена от H. W. S., с германско 
гражданство, относно действията на италианско дружество за 
застраховане на автомобили

    CM– PE 486.015
    FdR 896465

83. Петиция 1116/2011,внесена от Bogna Jaszkowiak-Chagnon, с 
френско гражданство, относно извършване на строителни 
работи в зелена зона до нейното жилище

    CM– PE 486.016
    FdR 896466
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84. Петиция 1119/2011, внесена от Nicolas Cornée, с френско 
гражданство, относно ограничаването от страна на френското 
правителство на правото на чуждестранни студенти да 
пребивават и да работят във Франция след завършване на 
обучението им

   CM– PE 487,878
   FdR 899901

85. Петиция 1126/2011, внесена от J. W. Westerhof, с 
нидерландско гражданство, от името на Gezelschap van 
Gildehuizen, относно тегленето на жребий при 
предоставянето на подпомагане от Европейския социален 
фонд

   CM– PE 487,879
   FdR 899902

86. Петиция 1134/2011, внесена от P.V., с португалско 
гражданство, относно дискриминация на основание 
гражданство при предоставянето на услуги на вътрешния 
пазар

   CM– PE 487,880
   FdR 899903

87. Петиция 1136/2011, внесена от Enrique Arraiz Curbelo, с 
испанско гражданство, относно нарушение на Директива 
2003/8/EО относно достъпа до правосъдие при презгранични 
спорове и относно приложението на Регламент (ЕО) № 
2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването 
и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, 
свързани с родителската отговорност

   CM– PE 487,889
   FdR 899918

88. Петиция 1144/2011, внесена от Eugenio Oria, с испанско 
гражданство, с искане за адаптиране на Приложение V към 
Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на 
Съвета относно признаването на професионалните 
квалификации

   CM– PE 487,881
   FdR 899904

89. Петиция 1145/2011, внесена от E. B. B., с испанско 
гражданство, относно упражняването на правото му на глас 
по време на испанските парламентарни избори на 20 ноември 
2011 г.

   CM– PE 487,882
   FdR 899905

90. Петиция 1160/2011, внесена от C. E., с румънско 
гражданство, свързана с възстановяването на 
топлофикационната система в градските части на общинския 
град Ботошани, Румъния

   CM– PE 487,884
   FdR 899909

91. Петиция 1167/2011, внесена от R.R., с италианско 
гражданство, относно предоставянето на телевизионни 
честоти в Италия

   CM– PE 487,885
   FdR 899913

92. Петиция 1183/2011, внесена от J. M., с германско 
гражданство, относно опазване на природата

   CM– PE 487,888
   FdR 899917
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93. Дата и място на следващото заседание
 12 юли 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.


