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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Подкомисия по правата на човека

DROI(2015)0506_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 6 май 2015 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Четвъртък, 7 май 2015 г., 9.00–11.00 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (3G-3)

6 май 2015 г., 9.00–9.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 26 февруари 2015 г. PV – PE549.166v01-00
 16-17 март 2015 г. PV – PE551.856v02-00
 16 април 2015 г. PV – PE554.707v01-00

3. Съобщения на председателя

При закрити врата

4. Размяна на мнения с правната служба на Парламента относно последното 
развитие във връзка с присъединяването на ЕС към Европейската 
конвенция за правата на човека
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6 май 2015 г., 9.30–11.30 ч.

Публично изслушване

Съвместно с комисията по култура и образование

5. Обществено изслушване относно спорта (големи спортни събития ) и 
правата на човека

6 май 2015 г., 11.30–12.30 ч.

При закрити врата

6. Разширен състав на Бюрото

6 май 2015 г., 15.00–17.30 ч.

7. Размяна на мнения относно правата на човека в Централна Азия

8. Новият подход на ЕС към правата на човека и демокрацията - оценка на 
дейностите на Европейския фонд за демокрация от момента на неговото 
създаване
AFET/8/02278

2014/2231(INI)

Докладчик: Анджей Гжиб (PPE) PR – PE544.402v01-00
AM – PE552.133v01-00

Водеща: AFET
 Разглеждане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 14 април 2015 г., 12.00 ч.

6 май 2015 г., 17.30–18.30 ч.

При закрити врата

9. Последващи действия от страна на Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД) вследствие на резолюциите по неотложни въпроси на 
Европейския парламент

7 май 2015 г., 9.00–11.00 ч.

10. Размяна на мнения с ЕСВД относно новия план за действие на ЕС относно 
правата на човека и демокрацията

11. Размяна на мнения във връзка с проектодоклада относно борбата с 
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трафика на хора във външните отношения на ЕС
Докладчик: Барбара Лохбилер (Verts/ALE)

12. Време за въпроси

13. Разни въпроси

14. Следващи заседания
 28 май 2015 г., 9.00–12.30 ч.  (Брюксел)


