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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2012)214_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Вторник, 6 ноември 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 498.118
FdR 917179

Одобрение на протоколите на заседанията от:
   12 юли 2012 г.

PV– PE 494,497
FdR 909560
+ приложение

2.

   19–20 септември 2012 г. PV– PE 496,515
FdR 913696
+ приложение

3. Съобщения на председателя

4. Разни 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

Доклад и становище

5. Становище относно подобряването на резултатите от мерките 
на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие 
чрез повишаване на познанията и готовността за реакция 
COM(2012)0095 INI 2012/2104
Докладчик:  CHICHESTER   (ECR)
(краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2012 г.  / 
разглеждане на измененията и гласуване: 3 декември 2012 г. 
)
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE 496,666
    FdR 914701

6. Доклад относно специалния доклад на Европейския 
омбудсман във връзка с негово запитване по жалба 
2591/2010/GG срещу Европейската комисия (във връзка с 
разширяването на летище „Виена“)
(INI 2012/2264)
Докладчик:   AUKEN  (GREENS)
(разглеждане : 31 декември 2012 г. / краен срок за внасяне на 
измененията: 12 декември 2012 г. / приемане : 21-22 януари 
2013 г. / пленарно заседание : март 2013 г.)
- втора размяна на мнения

   DV–
   

A. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмените отговори на 
Комисията или други получени документи

Околна среда

7. Петиция 759/2011, внесена от Elise Michaud, с френско 
гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно протест 
срещу място за съхранение на въглероден диоксид в Jurançon 
(Pyrénés-Atlantiques), за което се твърди, че е в нарушение на 
Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден 
диоксид в геоложки формации

   CM– PE 492,718
   FdR 907464

8. Петиция 385/2011, внесена от Noeleen McManus, с ирландско 
гражданство, от името на SWAP, относно строителен проект 
в зона с предполагаем риск от наводнения в окръг Wicklow
 (в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 475.831
   FdR 882168
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9. Петиция 1311/2010, внесена от Alejandro Sánchez García, с 
испанско гражданство, от името на общинския орган на Línea 
de la Concepcíon, относно въздействието върху околната 
среда на проект за развитие на поземлените имоти в 
Гибралтар

   CM– PE 475,809/REV
   FdR 903693

Проучвателни мисии

10. Доклад относно проучвателната мисия в Италия (2012 г.)
- предварителен устен доклад

* * *

от 11.30 ч. до 12.30 ч. (при закрити врата)

11. Заседание на координаторите

* * *

в 15.00 ч.

12. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Правосъдие – Основни права

13. Петиция 1252/2011, внесена от Alfredo Galasso и Daniele 
Osnato, с италианско гражданство, от името на роднини на 
жертвите, подкрепена от 96 подписа, относно правните 
заключения по самолетната катастрофа „Устика“ (Itavia DC 
9) от 27 юни 1980 г.
както и
Петиция 88/2012, внесена от Daria Bonfietti, с италианско 
гражданство, относно трудностите във връзка с исканията за 
международна правна помощ при разследването на 

   CM– PE 492.739
   FdR 907485
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трагедията от Устика
(в присъствието на вносителката на петицията)

14. Петиция 1347/2011, внесена от Anselma Guillermina Gómez 
Angulo, с испанско гражданство, относно правото й на достъп 
до информация по отношение на ареста на нейния баща и 
екзекутирането му по време на гражданската война в 
Испания
 (в присъствието на вносителката на петицията)

   CM– PE 494.734
   FdR 911572

Правосъдие

15. Петиция 791/2008, внесена от Christopher Stockwell, с 
британско гражданство, от името на асоциацията Names’ 
Action for Compensation in Europe, относно искането за 
образуване на наказателно производство срещу 
Обединеното кралство за предполагаем неуспех при 
прилагането на Директива 73/239/EО във връзка със 
съдебното дело Lloyds
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 448.671
   FdR 829337

   JURI

Образование

16. Петиция 1032/2010, внесена от Manuel Altemir Mergelina, с 
испанско гражданство, относно дискриминация спрямо 
ученици, завършили европейски училища, по отношение на 
приема в испанските университети
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 464.854/REV
   FdR 896378

17. Петиция 1097/2011, внесена от Aldert Jan de Haan, с 
нидерландско гражданство, от името на „Fédération de la 
Fonction Publique Européenne“, подкрепена от приблизително 
60 подписа, относно предоставянето на надбавка за 
образование на служителите на Европейското патентно 
ведомство
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 492,726
   FdR 907472

18. Петиция 1031/2010, внесена от Christophe Moens, с белгийско 
гражданство, относно дискриминация спрямо европейски 
граждани, които не са френски граждани, по отношение на 
таксите за обучение, определяни от Агенцията за обучение по 
френски език в чужбина
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 467.099
   FdR 870264

Социални въпроси
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19. Петиция 358/2003, внесена от Nelson Nunes, с португалско 
гражданство, относно правото му на социално осигуряване

   CM–
   PE 341.483/REV. VII
   FdR 910980

Свободно движение

20. Петиция 76/2012, внесена от Mark Austin, с британско 
гражданство, относно съвместимостта между член 30 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз и 
Регламент (EИО) № 3911/92 на Съвета от 9 декември 1992 г. 
относно износа на паметници на културата

   CM– PE 494.764
   FdR 911603

21. Петиция 1386/2011, внесена от Antonio Javier Rodriguez 
Castillo, с испанско гражданство, относно задължителната 
система за пътни такси на магистралата, наречена „Via do 
Infante“, в Algarve, Португалия 

   CM– PE 492.754
   FdR 907502

22. Петиция 923/2011, внесена от O.D., с литовско гражданство, 
относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО в Гибралтар

   CM– PE 492.722
   FdR 907468

* * *

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

23. Петиция 416/2008, внесена от Gábor Somorjai, с унгарско 
гражданство, относно неправилното прилагане на 
нормативната уредба на Общността в социалната сфера и 
сферата на трудовото законодателство в Унгария

   CM–
   PE 416,504REV. II
   FdR 911504

24. Петиция 576/2008, внесена от Francis Devigne, с френско 
гражданство, относно инсталиране на трансформатор с 
електромагнитно излъчване над допустимите от 
европейското законодателство граници

   CM–
   PE 420,007/REV. IV
   FdR 911505

25. Петиция 1634/2008 внесена от Domingo Trujillo Guedes, с 
испанско гражданство, относно депо за изхвърляне на 
отпадъци в San Bartolomé de Tirajana (Канарски острови, 
Испания), за което се твърди, че е в нарушение на 
европейското законодателство, свързано с твърдите 
отпадъци.

   CM–
   PE 430,782/REV. III
   FdR 911508
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26. Петиция 1908/2009, внесена от Rudi Clemens, с германско 
гражданство, от името на мрежата „Gesunde-Bauarbeit“ 
(Здравословна строителна дейност) относно неспособността 
на Германия да наложи разпоредбите на Директива 
89/392/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на 
държавите членки относно машините и Директива 
91/368/ЕИО на Съвета за изменение на Директива 
89/392/ЕИО

   CM–
   PE 445,625/REV. II
   FdR 911515

27. Петиция 503/2010, внесена от Andrejs Saiko, с латвийско 
гражданство, от името на служителите на авиокомпания 
„Inversija”, относно предполагаемо нарушаване на трудовите 
права във връзка с прекратяване на търговската дейност на 
самолета ИЛ-76 от страна на латвийската авиокомпания 
„Inversija”

   CM– PE 464,846/REV
   FdR 914301

28. Петиция 595/2010, внесена от Henryka Magdalena Andersen, с 
полско гражданство, относно датските разпоредби за 
намалени пенсии и свързаното с тях неспазване на 
принципите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за 
прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица 
и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността,
както и
Петиция 799/2010, внесена от Britta Schulz, с датско 
гражданство, относно датските разпоредби, уреждащи 
намалените пенсии, и свързаното с тях неспазване на 
разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за 
прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица 
и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността,
както и
Петиция 815/2011, внесена от Anna Poulsen, с полско 
гражданство, относно датските разпоредби за намален размер 
на пенсия и свързаното с това неспазване на принципите, 
съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за 
прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица 
и членове на техните семейства, които се движат в рамките 
на Общността

   CM– PE 462.649/REV
   FdR 899824

29. Петиция 1482/2010, внесена от Jukka-Pekka Matintupa, с 
финландско гражданство, от името на синдикалната 
организация Jarviseutu, подкрепена от 3 подписа, относно 
неспазването на социалните задължения от страна на 
финландското Министерство на земеделието

   CM– PE 494,712
   FdR 911523
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30. Петиция 407/2011, внесена от Laurent Hincker, с френско 
гражданство, от името на „Hincker & Associés Société 
d’Avocats“, относно неуспеха на унгарските органи да 
приложат 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 473,782/REV
   FdR 911533

31. Петиция 487/2011, внесена от Konstantinos Aivaliotis, с гръцко 
гражданство, относно непризнаването в Гърция на 
преподавателската му квалификация, получена в чужбина

   CM– PE 494,714
   FdR 911535

32. Петиция 639/2011, внесена от Reinhard Forst, с германско 
гражданство, от името на „Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen“, относно становище на Комисията за 
изключение от Директива 92/43/ЕИО (местообитания) за 
строителството на автомагистрала А49 въз основа на невярна 
информация

   CM– PE 483,572/REV
   FdR 915842

33. Петиция 801/2011, внесена от Vladimirs Strazdins, с латвийско 
гражданство, от името на Austrumu Medicina Co Ltd, относно 
прилагането от страна на Латвия на Директива 2006/112/ЕО 
относно общата система на данъка върху добавената 
стойност

   CM– PE 494,717
   FdR 911543

34. Петиция 888/2011, внесена от Luís Neto, с португалско 
гражданство, относно налагането на данък за нощувка в Рим 
и Флоренция на лица, които не са местни жители

   CM– PE 494,718
   FdR 911545

35. Петиция 1121/2011, внесена от Hans-Peter Oppinger, с 
германско гражданство, относно правото му – като 
пенсиониран член на германските въоръжени сили – на 
покритие от здравното осигуряване във Франция

   CM– PE 494,721
   FdR 911552

36. Петиция 1211/2011, внесена от Custodia Gómez Zamora, с 
испанско гражданство, от името на Juan Luis Gil Ruiz, 
относно незаконосъобразна загуба на неговото дружество, 
функциониращо в Мароко

   CM– PE 494,723
   FdR 911555

37. Петиция 1214/2011, внесена от Baudilio Ros Prat, с испанско 
гражданство, от името на „Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre“, относно националното законодателство, което 
нарушава Директива 2006/123/ЕО относно услугите

   CM– PE 494,724
   FdR 911556

38. Петиция 1226/2011, внесена от C.D., с румънско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Директива 2004/38/ЕО

   CM– PE 494,725
   FdR 911557
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39. Петиция 1234/2011, внесена от Marja Kokkonen, с 
финландско гражданство, относно лошото третиране на 
кучета и котки в Барлад, Румъния

   CM– PE 494,726
   FdR 911558

40. Петиция 1243/2011, внесена от Joachim Hellmann, с германско 
гражданство, относно визовите изисквания за пътуване до 
Обединеното кралство на неговата съпруга с тайландско 
гражданство

   CM– PE 494,728
   FdR 911566

41. Петиция 1275/2011, внесена от Stefan Stefanides, със 
словашко гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
основните права на гражданин на ЕС от страна на държавата 
Словакия

   CM– PE 494,729
   FdR 911567

42. Петиция 1325/2011, внесена от P.R, с италианско 
гражданство, относно неправомерно публикуване на лични 
данни в регистрите на италианските търговски камари

   CM– PE 494,730
   FdR 911568

43. Петиция 1336/2011, внесена от Rudolf Karlberger, с 
австрийско гражданство, относно начина, по който 
авиокомпаниите се справят с багажа на пътниците, който не 
пристига по местоназначение

   CM– PE 494,731
   FdR 911569

44. Петиция 1340/2011, внесена от M.L.G.M., с испанско 
гражданство, подкрепена от 4 подписа, относно таксите по 
португалските магистрали и приемането на португалска 
телевизия в Испания

   CM– PE 494,732
   FdR 911570

45. Петиция 1356/2011, внесена от Markus Tilli, с германско 
гражданство, относно твърдение за дискриминация, основана 
на възраст

   CM– PE 494,735
   FdR 911573

46. Петиция 1360/2011, внесена от D. M., с германско 
гражданство, относно защитата на паметници във връзка с 
проекта „Щутгарт 21“

   CM– PE 494,736
   FdR 911574

47. Петиция 1365/2011, внесена от Jiri Focht, с чешко 
гражданство,от името на асоциация „Za rozvoj Kruzberka“, 
подкрепена от три подписа, относно упадъка в регион 
Моравице

   CM– PE 494,737
   FdR 911575

48. Петиция 1399/2011, внесена от Anna Höllerer, с австрийско 
гражданство, от името на Arbeitsgemeinschaft Österreichische 
Bäuerinnen, подкрепена от 37 подписа, относно 
разхищаването на храни

   CM– PE 494,744
   FdR 911582
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49. Петиция 1402/2011, внесена от Bernd Leinberger, с германско 
гражданство, относно решения, постановени от германски и 
словашки съдилища, относно неговото право на лични 
отношения със сина му, роден извън брак, и неговите 
финансови задължения спрямо детето

   CM– PE 494,745
   FdR 911583

50. Петиция 1409/2011, внесена от Milivoj Cvetkovic, с хърватско 
гражданство, относно превръщането на електронното 
разрешение за пребиваване в пълноправен документ за 
самоличност

   CM– PE 494,748
   FdR 911586

51. Петиция 1/2012, внесена от Godfrey Brincat, с малтийско 
гражданство, относно нелоялна конкуренция в местната 
търговия на обувки

   CM– PE 494,749
   FdR 911587

52. Петиция 15/2012, внесена от G.A., с италианско гражданство, 
относно двуфазните тарифи за електричество в Италия

   CM– PE 494,750
   FdR 911588

53. Петиция 21/2012, внесена от Mario Herrera, с американско 
гражданство, подкрепена с един подпис, относно 
предполагаемо нарушение на Хартата на основните права на 
Европейския съюз от датските органи

   CM– PE 494,751
   FdR 911589

54. Петиция 28/2012, внесена от Antonio Cassano, Cristina Rai, 
Francesco Castiglione Morelli, Livio Samueli, с италианско 
гражданство, относно заблуждаваща реклама, 
разпространявана от издателства на фирмени указатели

   CM– PE 496,599
   FdR 914319

55. Петиция 0031/2012, внесена от Alojz Kovacic, със словенско 
гражданство, относно преследвания, на които са били 
подложени жители на Strigova от словенската полиция през 
1946 г .  и 1947 г .  и относно положението на словенското 
малцинство в Хърватия

   CM– PE 496,600
   FdR 914322

56. Петиция 0034/2012, внесена от Alexander Götz, с германско 
гражданство,относно задължението за поставяне на 
превключвател за включване/изключване на електрически 
уреди

   CM– PE 494,754
   FdR 911592

57. Петиция 39/2012, внесена от Klaus Gummert, с германско 
гражданство, относно принудителното подаване на оставка 
от търговските пилоти след навършване на 60 години

   CM– PE 494,755
   FdR 911594

58. Петиция 59/2012, внесена от R.G.P., с испанско гражданство, 
от името на „Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí“ 
относно данък върху водата, наложен в Каталония

   CM– PE 494,758
   FdR 911597
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59. Петиция 60/2012, внесена от Maria Carmen Valverde Sanvisen, 
с испанско гражданство, относно данъка за пречистване на 
водата, наложен в община Seria (Huesca)

   CM– PE 494,759
   FdR 911598

60. Петиция 62/2012, внесена от Yves Chanel, с френско 
гражданство, относно авиокомпанията „Iberia“

   CM– PE 494,760
   FdR 911599

61. Петиция 67/2012, внесена от Marc Flammante, с френско 
гражданство, относно твърдения за дискриминационни 
проверки по летищата

   CM– PE 494,761
   FdR 911600

62. Петиция 68/2012, внесена от Laurent Lasselin, с френско 
гражданство, относно създаването на данък с цел 
намаляването и преобразуването на емисиите на CO2

   CM– PE 494,762
   FdR 911601

63. Петиция 87/2012, внесена от Giuseppe Pastore, с италианско 
гражданство, относно твърде скромна пенсия

   CM– PE 494,765
   FdR 911617

64. Петиция 89/2012 внесена от Piero Carini, с италианско 
гражданство,относно искане за европейско законодателство 
за ясно идентифициране чрез цвят на етикетирането на 
търговските продукти

   CM– PE 496,603
   FdR 914326

65. Петиция 91/2012, внесена от José Luís Baro Fuentes, с 
испанско гражданство, от името на „Empleo Senior“, относно 
създаването на структурен фонд за насърчаване на заетостта 
на хората на възраст над 45 години

   CM– PE 496,604
   FdR 914327

66. Петиция 92/2012, внесена от Fulvio Fiorentini, с италианско 
гражданство, относно антените за мобилна телефония в 
община Civita Castellana (VT)

   CM– PE 494,766
   FdR 911618

67. Петиция 101/2012, внесена от Enrique Arraiz Cubelo, с 
испанско гражданство, относно вероятното нарушение на 
Директива 2005/36/EО относно признаването на 
професионалните квалификации от испанското 
законодателство

   CM– PE 494,768
   FdR 911620

68. Петиция 118/2012, внесена от M.F., с гръцко гражданство, 
относно облагането с данък на гърци, живеещи в чужбина

   CM– PE 494,769
   FdR 911621

69. Петиция 125/2012, внесена от Rudy Toninato, с италианско 
гражданство, относно транспонирането на Директива 
2003/96/EО относно акцизите за търговското корабоплаване

   CM– PE 494,770
   FdR 911622
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70. Петиция 126/2012, внесена от Jean-Pierre Danloue, с френско 
гражданство, относно липсата на прозрачност при 
планирането на проект за пътно строителство

   CM– PE 494,771
   FdR 911623

71. Петиция 131/2012, внесена от Mario Di Nardo, с италианско 
гражданство, относно признаването на удостоверенията за 
професионална квалификация, издадени от държава членка 
на Европейския съюз

   CM– PE 494,773
   FdR 911625

72. Петиция 140/2012, внесена от Peter Marek, с германско 
гражданство, относно горивата без биодобавки

   CM– PE 494,774
   FdR 911626

73. Петиция 154/2012, внесена от Georg Leising, с германско 
гражданство, относно въвеждане на схема за връщане на 
пластмасовите бутилки

   CM– PE 494,776
   FdR 911628

74. Петиция 169/2012 , внесена от E.M., с гръцко гражданство, 
относно задължението да се членува в гръцките търговско-
промишлени камари

   CM– PE 494,777
   FdR 911629

75. Петиция 180/2012, внесена от Adrián Maire, с испанско 
гражданство, относно предполагаемо антиконкурентно 
поведение в сектора на информационните и 
комуникационните технологии

   CM– PE 496,611
   FdR 914336

76. Петиция 188/2012, внесена от Pascal Candotto, с френско 
гражданство, от името на „Adaptation Automobile“, относно 
прилагането на ДДС върху приспособяването на превозни 
средства за хора с увреждания

   CM– PE 494,778
   FdR 911630

77. Петиция 189/2012, внесена от Brigitte Verhauwaert, с 
белгийско гражданство, относно наличието на антимон в 
пластмасовите бутилки

   CM– PE 494,779
   FdR 911631

78. Петиция 196/2012, внесена от Gérard Aubery, с френско 
гражданство, относно неправилно транспониране от страна 
на Франция на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници

   CM– PE 494,781
   FdR 911633

79. Петиция 199/2012, внесена от C.L., с ирландско гражданство, 
относно прекомерните изисквания за информация от страна 
на британските органи за получаване на разрешително за 
членове на семейството на гражданин от ЕИП

   CM– PE 494,783
   FdR 911635

80. Петиция 0207/2012 , внесена от L.C., с италианско 
гражданство, относно таксите за авторски права в Италия

   CM– PE 494,784
   FdR 911636
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81. Петиция 214/2012, внесена от Michael Gare-Simmons, с 
британско гражданство, относно нарушаване на разпоредбите 
за вътрешния пазар и на правото на свободно движение в два 
различни случая

   CM– PE 494,785
   FdR 911637

82. Петиция 220/2012, внесена от Paola Sirgiu, Lionella Foltran, 
Marisa Favalessa, Lucia Boatto, Rosanna Turcolin, Giuliano 
Gasparrini, Eletta Casoni, с италианско гражданство, относно 
социално-икономическото положение в южна Италия

   CM– PE 496,614
   FdR 914339

83. Петиция 253/2012, внесена от Horst-Albert Jung, с германско 
гражданство, относно прилагането на Регламент (ЕО) 
№261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 
февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за 
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на
борда и отмяна или голямо закъснение на полети

   CM– PE 494,786
   FdR 911638

84. Петиция 260/2012, внесена от Günther Dillikrath, с германско 
гражданство, относно задължително удостоверение за 
завършен курс по оказване на първа помощ при катастрофа 
за всички притежатели на шофьорска книжка

   CM– PE 494,787
   FdR 911639

85. Петиция 287/2012, внесена от Silvia Beltràn Pallarès, с 
испанско гражданство, от името на Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente, относно приложното 
поле на Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови храни и нови 
хранителни съставки

   CM– PE 496,623
   FdR 914348

86. Петиция 326/2012, внесена от Nadine Müsch, с германско 
гражданство, подкрепена от 862 подписа, относно 
законодателството, целящо да ограничи съдържанието на 
олово в бижутата за деца

   CM– PE 496,624
   FdR 914349

87. Петиция 347/2012, внесена от британската асоциация „Аnti-
Sla v e r y  International“, относно експлоатацията на 
непълнолетни за производството на памук в Узбекистан

   CM– PE 496,628
   FdR 914353

88. Петиция 361/2012, внесена от P.S., с ирландско гражданство, 
относно прилагането от страна на Обединеното кралство на 
Директива 2010/64/EС относно правото на устен и писмен 
превод в наказателното производство

   CM– PE 496,629
   FdR 914354

89. Петиция 364/2012, внесена от Daniela Botta, с италианско 
гражданство, от името на комитета „Diritti non regali per i 
malati rari“ (Права, а не подаръци за страдащите от редки 
заболявания), относно признаването на редки болести в 
Италия

   CM– PE 496,631
   FdR 914356
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90. Дата и място на следващото заседание
   3 декември 2012 г.,15.00–18.30 ч.


