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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM(2019)1106_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 6 ноември 2019 г., 9.00 – 13.00 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

6 ноември 2019 г., 9.00 – 10.00 ч. (при закрити врати)

1. Заседание на координаторите

* * *

В присъствието на Съвета и на Комисията

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

6 ноември 2019 г., 10.00 – 11.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

4. Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския 
съюз в тази област – годишен доклад за 2018 г.
FEMM/9/01336

2019/2125(INI)
Председател:

Евелин Регнер (S&D) AL – PE642.863v01-00
Водеща:

AFET – Изабел Визелер-Лима (PPE) PR – PE641.241v02-00
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BG

Подпомагаща:
FEMM

 Приемане на проекта на становище под формата на писмо

5. Разлика в заплащането на жените и мъжете
FEMM/9/01550

2019/2870(RSP)
Водеща:

FEMM
 Приемане на въпрос с искане за устен отговор

*** Край на електронното гласуване ***

6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2018 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
FEMM/9/00821

2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

Докладчик по становище:
Франсис Фицджералд (PPE) PA – PE641.173v01-00

Водеща:
CONT – Ришард Чарнецки (ECR)

 Разглеждане на проекта на становище
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
FEMM/9/01023

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик по становище:
Франсис Фицджералд (PPE) PA – PE641.174v01-00

Водеща:
CONT – Моника Холмайер (PPE)

 Разглеждане на проекта на становище
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

6 ноември 2019 г., 11.00–12.00 ч.

8. Габриела Куевас, председател на Интерпарламентарния съюз
FEMM/9/01667
 Размяна на мнения

* * *

6 ноември 2019 г., 12.00 – 13.00 ч.

Съвместно с комисията по развитие (DEVE)

9. 25-годишнина на Международната конференция за населението и 
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развитието (среща на високо равнище в Найроби)
FEMM/9/01535
 Разглеждане на предложението за резолюция

10. Командировка на делегации на комисиите DEVE и FEMM с оглед на 
тяхното участие в срещата на високо равнище на ООН относно 
25-годишнината на Международната конференция за населението и 
развитието в Найроби, Кения, 2019 г.
FEMM/9/01352
 Размяна на мнения

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания
 18 ноември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
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