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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM(2020)0703_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Петък, 3 юли 2020 г., 9.00–9.30 ч. и 14.45–15.45 ч.

Брюксел

Зала: Дистанционно участие (чрез „Йожеф Антал“ 2Q2)

3 юли 2020 г., 9.00–9.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО 
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА 
ЗАСЕДАНИЕТО.

* * *

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ИЗМЕНЕНИЯТА 
(успоредно с дейности на комисията)

Гласуването ще се проведе от 9.15 ч. до 10.15 ч.

***Процедура за дистанционно гласуване ***
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Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната 
зала на комисията или участващи дистанционно – ще гласуват по електронната 
поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване и листи за гласуване.

3. Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение от страна на 
Република Полша на принципите на правовата държава
FEMM/9/02986

2017/0360R(NLE)

Докладчик по становище:
Евелин Регнер (S&D) PA – PE652.283v02-00

AM – PE653.743v01-00
Водеща:

LIBE Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D) PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

 Приемане на измененията

4. Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране 
на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в 
Европа
FEMM/9/02032

2020/2011(INI)

Докладчик по становище:
Ливия Ярока (PPE) PA – PE653.791v01-00

Водеща:
LIBE* Ромео Франц (Verts/ALE) PR – PE650.654v03-00

AM – PE653.790v01-00

 Приемане на измененията

* * *

3 юли 2020 г., 14.45–15.45 ч.

5. Председателство на Съвета
FEMM/9/00593
 Представяне от германския федерален министър Франциска Гифай, 

Федерално министерство на семейството, възрастните хора, жените и 
младежта

* * *

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ОКОНЧАТЕЛНИЯ 
ТЕКСТ (успоредно с дейности на комисията)

Гласуването ще се проведе от 15.45 ч. до 16.45 ч.
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***Процедура за дистанционно гласуване ***

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната 
зала на комисията или участващи дистанционно – ще гласуват по електронната 
поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване и листи за гласуване.

Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени по електронната 
поща и публикувани на уебсайта на комисията по правата на жените и 
равенството между половете.

6. Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение от страна на 
Република Полша на принципите на правовата държава
FEMM/9/02986

2017/0360R(NLE)

Докладчик по становище:
Евелин Регнер (S&D) PA – PE652.283v02-00

AM – PE653.743v01-00
Водеща:

LIBE Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D) PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

 Приемане на проекта на становище

7. Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране 
на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в 
Европа
FEMM/9/02032

2020/2011(INI)

Докладчик по становище:
Ливия Ярока (PPE) PA – PE653.791v01-00

Водеща:
LIBE* Ромео Франц (Verts/ALE) PR – PE650.654v03-00

AM – PE653.790v01-00

 Приемане на проекта на становище

* * *

8. Разни въпроси

9. Следващи заседания
 13 юли 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
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