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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM(2010)_OJ1129

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 29 ноември 2010 г., 15,00−18,30 ч.
вторник, 30 ноември 2010 г., 9,00−12,30 ч.

Брюксел

Зала PHS – 1A002

29 ноември 2010 г., 15,00 –15,45 ч.

1. Съвместно заседание на комисията по правата на жените и равенството 
между половете и комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (член 51), 29 ноември 2010 г., понеделник
FEMM/7/04527

OJ –PE452.897v01-00
 (вж. отделния проект на дневен ред)

29 ноември 2010 г., 15,45 -18,30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Одобрение на протоколите от заседанията от:
 28-29 септември 2010 г.                                                  PV –PE450.567v01-00
 28-29 септември 2010 г. PV –PE450.568v01-00

5.  Стратегия на ЕС за приобщаване на ромите
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FEMM/7/04545

 Представяне от Líia Jáóa, докладчик на комисията LIBE

6.  Лицето на бедността сред жените в Европейския съюз
FEMM/7/03658

2010/2162(INI)
Докладчик: Rovana Plumb (S&D) PR –PE452.590v01-00
Водеща: FEMM* –
Подпомагащи: EMPL* – Gabriele Zimmer (GUE/NGL) AD – PE448.823v02-00

AM –PE450.611v01-00

 Разглеждане на проектодоклада

7.  Приоритети и очертаване на новата политическа рамка на ЕС за борба с 
насилието срещу жени 
FEMM/7/03824

2010/2209(INI)
Докладчик: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) PR – PE452.679v01-00
Водеща: FEMM –

 Разглеждане на проектодоклада

8.  Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2009 г.: Общ бюджет на ЕС, Раздел III – Комисия
FEMM/7/03661

2010/2142(DEC) SEC(2010)0963[01] –C7-0211/2010
Докладчик по 
становище:

Iratxe Garcí Péez (S&D)  PA –PE452.868v01-00

Водеща: CONT – Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) PR –PE450.662v01-00

 Разглеждане на проектостановището

9.  Интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете в 
рамките на дейностите по наблюдение на избори на Европейския 
парламент
FEMM/7/04533

 Представяне от Fiona Hall, член на координационната група за наблюдение на 
избори

30 ноември 2008 г., 9,00 -9,15 ч.

10. Делегация на комисията по правата на жените и равенството между 
половете в Исландия в периода 30 септември – 1 октомври 2010 г.
FEMM/7/04223
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 Размяна на мнения

30 ноември 2010 г., 9,15 -11,30 ч.

*** Електронно гласуване ***

11. Стратегия на ЕС за приобщаване на ромите
FEMM/7/04545

 Приемане на изменения

12. Осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото 
право при развод и законна раздяла
FEMM/7/02682
* 2010/0067(CNS) COM(2010)0105 –C7-0315/2010

Докладчик по 
становище:

Angelika Niebler (PPE) PA –PE448.858v01-00
AM –PE452.685v01-00

Водеща: JURI – Tadeusz Zwiefka (PPE) PR –PE450.583v01-00
AM –PE452.610v01-00

 Приемане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на предложения за изменения: 9 ноември 2010 г., 12,00 

ч.

13. Предложение за изменение на Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на 
членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори 
FEMM/7/03782

 Приемане на изменения (подлежи на потвърждение) 

14. Приносът на политиките на ЕС в областта на равенството между мъжете 
и жените за борбата срещу младежката престъпност
FEMM/7/02069

2010/2017(INI)
Докладчик: Anna Záorská(PPE) PR –PE448.877v02-00

AM –PE450.591v01-00
DT –PE442.962v01-00

Водеща: FEMM –

 Приемане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на предложения за изменения: 5 октомври 2010 г., 

12,00 ч.

15. Сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската 
порнография (отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР)
FEMM/7/02674
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 –C7-0088/2010
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Докладчик по 
становище:

Marina Yannakoudakis (ECR) PA –PE448.743v01-00
AM –PE450.622v01-00

Водеща: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)

 Приемане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на предложения за изменения: 6 октомври 2010 г., 

12,00 ч.

16. Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС
FEMM/7/03146

2010/2089(INI) COM(2009)0567
Докладчик по 
становище:

Sylvie Guillaume (S&D) PA –PE448.914v01-00
AM –PE452.646v01-00

Водеща: ENVI – Edite Estrela (S&D) PR –PE452.571v01-00

 Приемане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на предложения за изменения: 10 ноември 2010 г., 

12,00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

17. За адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи
FEMM/7/03784

2010/2239(INI) COM(2010)0365
Докладчик по 
становище:

Barbara Matera (PPE) PA –PE448.857v01-00
AM –PE452.645v01-00

Водеща: EMPL* – Ria Oomen-Ruijten (PPE) PR –PE452.558v01-00

 Разглеждане на измененията
 Краен срок за внасяне на предложения за изменения: 10 ноември 2010 г., 

12,00 ч.

30 ноември 2010 г., 11,30 -12,30 ч.

При закрити врата

18. Заседание на координаторите

19. Разни въпроси

20. Дата на следващото заседание
понеделник, 13 декември 2010 г. от 19,00 до 20,30 ч. в Страсбург


