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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM(2013)1014_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 14 октомври 2013 г., 15.00–15.30 ч. и 15.30–16.00 ч. и 16.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (6Q2)

14 октомври 2013 г., 15.00–15.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

Съвместно заседание на комисията по правни въпроси и комисията по правата на 
жените и равенството между половете (член 51)

1. Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова търговия
***I 2012/0299(COD) COM(2012)0614 – C7-0382/2012

Докладчици: Евелин Регнер (S&D)
Роди Краца-Цагаропулу (PPE)

Водеща: JURI –
Подпомагаща: ECON – Оле Шмид (ADLE)

EMPL – Марейе Корнелисен
(Verts/ALE)

IMCO – Антония Първанова 
(ADLE)

Зала: Altiero Spinelli (5G-3)
вж. отделния дневен ред
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*** Край на гласуването ***

14 октомври 2013 г., 15.30–16.00 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите 
от 3 октомври 2013 г.

5. Отчет на делегацията на комисията по правата на жените и равенството 
между половете в Хърватия и Унгария, 19-20 септември 2013 г.
FEMM/7/14256

 Размяна на мнения

*** Време за електронно гласуване ***

6. Аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за 
националните стратегии за интеграция на ромите
FEMM/7/12470

2013/2066(INI)

Докладчик: Ливия Ярока (PPE) PR – PE516.873v01-00
AM – PE519.697v01-00
DT – PE510.705v01-00

Водеща: FEMM –
Подпомагаща: EMPL – Едит Бауер (PPE) AD – PE514.570v02-00

AM – PE516.598v01-00
REGI – Решение: без становище

 Приемане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 24 септември 2013 г., 12.00 ч.

*** Край на гласуването ***

14 октомври 2013 г., 16.00–18.30 ч.

Публично изслушване
Съвместно публично изслушване на комисията по рибно стопанство и комисията по 
правата на жените и равенството между половете
на тема „Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството 
в посока развиване на ролята на жените“

7. Следващо(и) заседание(я)
 21 октомври 2013 г., 19.00–20.30 ч. (Страсбург)


