
OJ\1199199BG.docx PE648.295v01-00

BG United in diversity BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE_OJ(2020)0219_2

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Изслушване

19 февруари 2020 г., сряда, 09.00 – 12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)



PE648.295v01-00 2/5 OJ\1199199EN.docx

BG

Дневен ред

9.00 – 9.05 ч. Встъпително слово от Хуан Фернандо ЛОПЕС АГИЛАР, 
председател на комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи (LIBE), Европейски парламент 

9.05 – 9.15 ч. Встъпителна реч от Шаза АЛРИХАВИ, Global Refugee-led 
Network (GRN)

ПЪРВА СЕСИЯ

Дъблинската система на национално равнище 

9.15 – 10.35 ч. 

9.15 – 9.25 ч. Маркос КАРАВИАС, директор на Гръцката служба по 
въпросите на убежището
Дионисия ПАПАИЛИУ, началник на гръцкото звено „Дъблин“
Чрез видеоконферентна връзка от Атина

9.25 – 9.35 ч. Ралф ЛЕСЕР, Федерално министерство на вътрешните работи, 
заместник-началник на отдел „Право в областта на убежището 
и процедура за предоставяне на убежище“, Германия
Франк ШИМЕЛПФЕНИГ, Федерална служба по въпросите на 
миграцията и бежанците, началник на отдел,  звено „Дъблин“ в 
Бохум, Германия

9.35 – 9.45 ч. Мария Супьолд ЛИЛИЕБЛАД, началник на звено „Дъблин“, 
Шведска агенция по миграцията 
Йохан АКСЕЛСОН, старши съветник в звено „Дъблин“, Шведска 
агенция по миграцията

9.45 – 9.55 ч. Мария БОЛОКИ, началник на международния отдел на 
Испанската служба за подкрепа в областта на убежището

9.55 – 10.05 ч. Симона СПИНЕЛИ, началник на италианското звено „Дъблин“

10.05 – 10.35 ч. Време за въпроси и отговори 
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ВТОРА СЕСИЯ 

Презентации на експерти на европейско равнище

10.35 – 12.20 ч. 

10.35 – 10.45 ч. Катрин УЛАРД, директор, Европейски съвет за бежанците и 
изгнаниците (ECRE)

Ставрос ПАПАЙОРГОПУЛОС, служител по правните въпроси, 
Европейски съвет за бежанците и изгнаниците (ECRE)

Представяне на оценката на Службата на ЕП за парламентарни 
изследвания относно прилагането на Регламента от Дъблин

10.45 – 10.55 ч. Александер ДЕ ШАЛЮС, служител по въпросите на 
политиката, отдел за политическа и правна подкрепа, 
Върховен комисариат за бежанците на ООН по въпросите на ЕС, 
Белгия, Люксембург, Ирландия и Нидерландия 

Проучване на ВКБООН относно изпълнението на Регламента 
„Дъблин III“

10.55 – 11.05 ч. Джоана ДАРМАНИН, представител на Европейската комисия, 
отдел „Убежище“, ГД „Миграция и вътрешни работи“  
Изпълнение на Регламента „Дъблин III“

11.05 – 11.15 ч. Уорд ЛУТИН, началник на Центъра за знания относно 
убежището, Европейска служба за подкрепа в областта на 
убежището (EASO)
Подкрепа на изпълнението на Регламента „Дъблин III“: 
дейности на EASO за практическо сътрудничество, обучение и 
насоки за държавите членки

11.15 – 11.25 ч. Карен МЕТС, представител на организацията „Спасете децата“
Положението на децата в рамките на дъблинската система 
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11.25 – 11.35 ч. Франческо МАЯНИ, представител на мрежата „Одисей“, 
представяне на съдебната практика в тази област

11.35 – 12.20 ч. Време за въпроси и отговори

12.20 – 12.25 ч. Заключения на Фабиен KЕЛЕР, докладчик по доклада за 
прилагането на Регламент „Дъблин III“

12.25 – 12.30 ч. Заключителни бележки от Хуан Фернандо ЛОПЕС АГИЛАР, 
председател на комисията LIBE

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗИСКВАНИЯТА

• С цел да се даде възможност на максимален брой парламентаристи да участват по 
време на обсъждането, времето за изказване на ораторите ще бъде ограничено до 
десет минути, а времето за изказване на другите участници – до две минути за 
изказване или въпрос.
• Изказващите се, които желаят да допълнят изказванията си, могат да направят 
това в писмен вид, като предоставят предварително документи (за предпочитане на 
английски или френски език) в секретариата (електронен адрес: libe-
secretariat@europarl.europa.eu). Тези документи ще бъдат раздадени по време на 
заседанието.
• Документите от заседанията ще бъдат добавяни постепенно към раздел 
„Събития“ на страниците на комисията LIBE: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/events-nationalparl.html и на 
страницата със събитията на сайта за връзки на ЕП с националните парламенти: 
https://www.europarl.europa.eu/portal/bg

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ПРЕДАВА НА ЖИВО И СЕ ЗАПИСВА 
Страниците на комисията LIBE:
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ерика ШУЛЦЕ 
erika.schulze@europarl.europa.eu 
+322831245

Ангела БАЛАН
angela.balan@europarl.europa.eu 
+322832291

https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/events-nationalparl.html
https://www.europarl.europa.eu/portal/bg
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html
mailto:erika.schulze@europarl.europa.eu
mailto:angela.balan@europarl.europa.eu


OJ\1199199EN.docx 5/5 PE648.295v01-00

BG

Ръзван ШАБО
razvan-nicolae.szabo@europarl.europa.eu 
+322830776

Клеман ФРАНСОЗО
clement.franzoso@europarl.europa.eu 
+322830931

mailto:razvan-nicolae.szabo@europarl.europa.eu
mailto:clement.franzoso@europarl.europa.eu

