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A: You would need to find an original ROM of ReBirth 1.70 for Windows, since RB-338 is out of production and never had
official re-releases of the last version. You can download RB-1.70 from the Propellerhead site, although it's probably better to
backup before installing it. 23. Natimääräisten jäsenten määräaika Sonia Alfano (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, esitän
teille erityistä kysymystä. Onko tässä parlamentissa syytä toimia niin, että nimenomaan uudet jäsenet saavat alle 25 vuotta
kestävän määräajan heidän aloittamiseensa? Onko parlamentissa kansallisia etuja tarkoitetulla tavalla kiinnitetty yhtä paljon
huomiota sääntöjän periaatteeseen, jonka mukaan on olemassa erioikeus aloittaa määräajalla ja sen vuoksi myös määräajan
ottamatta, ja olisiko vastustettava sitä, että jäsenille, joille on myönnettävän yhteisen eläkejärjestelmän lisäeläke, myönnetään
yhtä suuri jäsentääkään varten kuin edustajille, joille on myönnetty yhteisen eläkejärjestelmän lisäeläke? Hyvät kollegat, tästä
syystä olen esittänyt parlamentille kysymyksen, jonka parlamentin puhemies käsitteli jo vuonna 1993. Puhemies (IT) Herra
Alfano, minäkin olen kuullut maininnanne kysymyksestänne jo vuonna 1993, joten o 570a42141b
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