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Комисия по правата на жените и равенството между половете

ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ
на тема

„Положението на жените по време на военни конфликти“

Вторник, 14 юни 2011 г.

15.00–18.30 ч.

Зала ASP 3 E 2

БРЮКСЕЛ

Председател: Eva-Britt Svensson

ПРОЕКТОПРОГРАМА

15.00 ч.  Приветствие от г-жа Eva-Britt SVENSSON, председател на комисията по 
правата на жените и равенството между половете

15.05 ч. Встъпителни думи от г-жа Norica NICOLAI, докладчик

***
ДИСКУСИОНЕН ПОДИУМ: „РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ ВЪВ ВОЕННИТЕ 
СТРУКТУРИ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВИ ЗА МИР И СИГУРНОСТ“

15.15 ч. Elisabeth REHN, Финландия; председател на управителния съвет на 
доверителния фонд за жертвите, Международен наказателен съд
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15.30 ч. Maj Britt THEORİN, бивш посланик по въпросите на разоръжаването, член на 
шведския парламент и член на Европейския парламент; Фонд на ООН за 
развитие за жените (UNIFEM), Швеция

15.45 ч. Отговори от страна на членове на ЕП

16.00 ч. Отговори от страна на представител на Европейската служба за външна 
дейност
Katariina LEINONEN –  отдел за насоки на политиката в областта на правата 
на човека

16.15 ч. Време за въпроси от страна на членовете на ЕП и от други участници

***

ДИСКУСИОНЕН ПОДИУМ:  „ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ ВЪРХУ 
ЖЕНИТЕ“

16.45 ч. Carol MANN, социален антрополог, специалист по въпросите на пола и 
въоръжените конфликти

17.00 ч. Anne Cathrine RİEBNİTZSKY, бивш консултант по въпросите на 
стабилизацията и капитан от армията

17.15 ч. Отговори от страна на членове на ЕП 

17.30 ч. Отговори от страна на представител на Европейската служба за външна 
дейност

Katariina LEINONEN –  отдел за насоки на политиката в областта на правата 
на човека

17.45 ч. Време за въпроси от страна на членовете на ЕП и от други участници
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18.15 ч. Заключителни думи от г-жа Norica NICOLAI, докладчик

18.20 ч. Закриване на изслушването от г-жа Eva-Britt SVENSSON, председател на 
комисията по правата на жените и равенството между половете


