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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Подкомисия по правата на човека

DROI(2014)1203_2

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 3 декември 2014 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
Четвъртък, 4 декември 2014 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 24 септември 2014 г. PV – PE537.506v01-00

3. Съобщения на председателя

* * *

4. Изслушване на тема предизвикателствата пред свободата на изразяване и 
демокрацията в Хонг Конг с оглед на последните събития

* * *

5. Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по 
света и политиката на Европейския съюз по въпроса
AFET/8/01945

Докладчик: Pier Antonio Panzeri (S&D) PR – PE541.530v01-00

 Разглеждане на проектодоклада
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 Краен срок за внасяне на измененията: 9 декември 2014 г., 12.00 ч.

6. Размяна на мнения по повод 30-тата годишнина от приемането на 
Конвенцията на ООН против изтезанията

3 декември 2014 г., 15.00–17.00 ч.

Съвместно с комисията по външни работи

7. Кампания #ChildrenNotSoldiers — как да се предпазят по-добре децата при 
въоръжени конфликти

3 декември 2014 г., 17.00–18.30 ч.

При закрити врата

8. Бюро в разширен състав

4 декември 2014 г., 9.00–12.30 ч.

9. Размяна на мнения (без документ) относно предстоящия доклад по 
собствена инициатива относно новия подход на ЕС към правата на човека 
и демокрацията — оценка на дейността на Европейския фонд за 
демокрация (ЕФД) от неговото учредяване насам

* * *

Съвместно с Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС —
Украйна

10. Изслушване на тема правата на човека и положението на малцинствата в 
Украйна, със специално внимание към Крим

* * *

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания
 21 януари 2015 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
 22 януари 2015 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)


