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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM_OJ(2009)0929_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Вторник, 29 септември 2009 г., 15.00−18.30 ч.
Сряда, 30 септември 2009 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP 3G2

29 септември 2009 г., 15.00 – 18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протокола на заседанието от:
 1 септември 2009 г. PV – PE428.003v02-00

3. Съобщения на председателя

4. Определяне на кандидатите на ЕП за експертния форум на Европейския 
институт за равенство между половете - изслушване на експертите
FEMM/7/00908

 Представяне от страна на кандидатите
 Размяна на мнения

15.00 ч. Liz Kelly
15.30 ч. Nicoleta Bitu
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16.00 ч. Ginevra Conti Odorisio
16.30 ч. Lissy Groener
17.00 ч. Miren Arantza Madariaga Aberasturi
17.30 ч. Willem Ruygrok

5. Изкореняване на насилието срещу жени
FEMM/7/00909

QO – PE428.248v01-00
QO – PE428.251v01-00

 Разглеждане и приемане на въпрос с искане за устен отговор 

6. Изкореняване на насилието срещу жени
FEMM/7/00917

RE – PE428.239v01-00

 Разглеждане на предложение за резолюция

7. Равенство между половете при постигането на равновесие между трудовата 
дейност и семейните права и отговорности
FEMM/7/00911

QO – PE428.264v01-00
QO – PE428.263v01-00

 Разглеждане и приемане на въпрос с искане за устен отговор

8. Равенство между половете при постигането на равновесие между трудовата 
дейност и семейните права и отговорности
FEMM/7/00918

RE – PE428.244v01-00

 Разглеждане и приемане на предложението за резолюция

30 септември 2009 г., 9.00 – 9.45 ч.

При закрити врата

9. Заседание на координаторите

10. Въздействие на финансовата криза върху равенството между половете
FEMM/7/00912

 Размяна на мнения

с участието на Osnat Lubrani (директор на Фонда за развитие на ООН за жените)

30 септември 2009 г., 9.45 – 12.30 ч.

11. Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите
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FEMM/7/00823
Докладчик: Teresa Jimenez-Becerril Barrio (PPE) RE – PE428.280v01-00

 Представяне от страна на Magnus Graner (държавен секретар, министерство 
на правосъдието) и Minna Ljunggren (държавен секретар, политика в 
областта на миграцията и предоставянето на убежище), шведско 
председателство

 Разглеждане на проектостановище
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 октомври 2009 г., 12.00 ч.

12. Представяне на дейността на тематичния отдел по граждански права и 
конституционни въпроси 
FEMM/7/00919

 Размяна на мнения

13. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите 

14. Разни въпроси

15. Дата на следващото заседание
 Понеделник, 19 октомври 2009 г., 19.00 – 20.30 ч. (Страсбург)

(извънредно заседание в Страсбург)

16. Дата на следващото заседание

 Сряда, 4 ноември 2009 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)


