Az ülésszak napirendje
(2010. április 26 - 30.)
Április 26. hétfő
11:30
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Megnyitó
Az elnök nyilatkozata
Új megbízólevelek vizsgálata (Doc. 12208)
A Közgyűlés alelnökének megválasztása, tekintettel Ukrajnára
A Bizottságokban történő személyi változások
A vitára bocsátandó és a sürgősséggel megvitatandó témák kijelölése
A napirend elfogadása
Az Állandó Bizottság jegyzőkönyvének elfogadása
A Közgyűlés Bürójának és Állandó Bizottságának tevékenységéről készített
jelentés – raportőr: Mr Jean-Claude Mignon (Franciaország, EPP/CD) (Doc. 12210
Parts I and II + Addendum)
14:00
Bizottsági ülések
15:00

•

A Miniszteri Bizottság beszámolója a Parlamenti Közgyűlésnek – ismerteti:
Micheline Calmy-Rey, Svájc külügyminisztere, a Miniszteri Bizottság elnöke
• Lobbizás egy demokratikus társadalomban (Európai magatartási kódex a
lobbizásról) (Doc. 11937) - raportőr a gazdasági és fejlesztési bizottság
részéről: José Mendes Bota (Portugália, EPP/CD)
17:00
•

Politikai csoportok ülései

Április 27. kedd
8:30

•

Bizottsági ülések

•
•

Az Európai Emberi Jogi Bíróság bíráinak megválasztása (Doc.12196) (10:00
órától 13.00 óráig)
A nők bevonása a megoldatlan európai konfliktusok megelőzésébe és
megoldásába. (Doc. 12169) - raportőr a nők és férfiak esélyegyenlőségi
bizottsága részéről: Krista Kiuru (Finnország, SOC)

•

Viktor Janukovics ukrán elnök beszéde

•

Bizottsági ülések

•

Az Európai Emberi Jogi Bíróság bíráinak megválasztása (folyt.) (Doc.12196)
(15:00 órától 17:00 óráig)

10:00

12:00
14:00
15:00

2

•

Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkárának felszólalása

•

A gazdasági válság következményei
a. A gazdasági válság társadalmi hatása (Doc.12026) - raportőr a
szociális, egészségügyi és családügyi bizottság részéről: Maria de
Belém Roseira (Portugália, SOC)
b. A globális gazdasági válság hatása a migrációra Európában
(Doc.12200) -raportőr a
migrációs és menekültügyi bizottság
részéről: Pedro Agramunt Font de Mora (Spain, EPP/CD), raportőr a
gazdasági és fejlesztési bizottság részéről: Göran Lindblad
(Svédország, EPP/CD)
c. A nők és a pénzügyi és gazdasági válság (Doc.12195) - raportőr a
nők és férfiak esélyegyenlőségi bizottsága részéről: Nursuna
Memecan (Törökország, ALDE)
d. A családi összetartás erősítése - mint fejlesztő tényező a válság
idején. (Doc.12103) raportőr a szociális, egészségügyi és családügyi
bizottság részéről: Luca Volontè (Olaszország, EPP/CD)

•

Vagyon, boldogulás, jólét: hogyan lehet ezeket egy változó Európában
összeegyeztetni? (Doc. 12199) - raportőr a gazdasági és fejlesztési bizottság
részéről: Konstantinos Vrettos (Görögország, SOC)

Április 28. szerda
8:30
•

Politikai csoportok ülései

•

Az Európai Emberi Jogi Bíróság bíráinak megválasztása (Doc. 12196) (folyt.)
- szükség esetén második forduló (10:00 órától 13:00 óráig)
A grúz-orosz háború következményei (Doc.) - raportőrök az ET tagállamok
kötelezettségeinek tiszteletben tartását felügyelő bizottság részéről (ellenőrző
bizottság): Eörsi Mátyás (ALDE) és David Wilshire (Egyesült Királyság, EDG)
Heidi Tagliavini nagykövet, korábban a grúz konfliktust vizsgáló nemzetközi
küldöttség elnökének nyilatkozata
Kalózkodás – bűnözés és kihívás a demokráciák számára (Doc. 12193) –
raportőr a politikai ügyek bizottsága részéről: Birgen Keleş (Törökország,
SOC)
Kiegészítő nemzetközi jogi lépések szükségessége a tengeri kalózkodás
ellen (Doc.12194) - raportőr a jogi és emberi jogi bizottság részéről: Serhiy
Holovaty (Ukrajna, ALDE)

10:00

•
•
•
•

14:00
•

Bizottsági ülések

•

Az Európa Tanács emberi jogi biztosának 2009. évi beszámolója
(CommDH(2010)8)
Thomas Hammarberg, az Európa Tanács emberi jogi biztosának nyilatkozata
Megemlékezés a nagy éhínség (Holodomor) áldozataira a volt
Szovjetunióban. (Doc. 12173) - raportőr a politikai bizottság részéről: Mevlüt
Çavuşoğlu (Törökország, EDG), raportőr a jogi és emberi jogi bizottság
részéről: Paul Rowen (Egyesült Királyság, ALDE)

15:00
•
•

3
•

Montenegro kötelezettségeinek tiszteletben tartásáról (Doc. 12192) - raportőr
az ET tagállamok kötelezettségeinek tiszteletben tartását felügyelő bizottság
részéről (Ellenőrző Bizottság): Jean-Charles Gardetto (Monaco, EPP/CD) és
Serhiy Holovaty (Ukrajna, ALDE)

Április 29. csütörtök
8:30
•

Bizottsági ülések

10:00
•

Vita sürgősségi eljárással: Sürgős alkotmányreform szükségessége BoszniaHercegovinában

•

Vita sürgősségi eljárással: A helyzet Belorussziában: a nemrégiben tett
lépések

12:00
•

Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter beszéde

14:00
•

Bizottsági ülések

15:00
•

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének eredményes végrehajtása: az
Interlaken-folyamat - raportőr a jogi és emberi jogi bizottság részéről: MarieLouise Bemelmans-Videc (Hollandia, EPP/CD)
Eveline Widmer-Schlumpf a svájci központi igazságügyi és rendészeti intézet
vezetőjének nyilatkozata
Vita sürgősségi eljárással: A helyzet Belorussziában: a nemrégiben tett lépések
(folytatás)
Szexuális orientáció és nemi identitás alapján történő diszkrimináció (Doc.
12185) - raportőr a jogi és emberi jogi bizottság részéről: Andreas Gross (Svájc,
SOC), raportőr a nők és férfiak esélyegyenlőségi bizottsága részéről: Nursuna
Memecan (Törökország, ALDE)
Jogtalanságot jelentők védelme (Doc. 12006) raportőr a jogi és emberi jogi
bizottság részéről: Pieter Omtzigt (Hollandia, EPP/CD)

•

•

•

•

Április 30. péntek
10:00
•
•

•
•

13:00

Poszt-monitoring párbeszéd Bulgáriával (Doc. 12187) – raportőr az ET
tagállamok kötelezettségeinek tiszteletben tartását felügyelő bizottság
részéről: Serhiy Holovaty (Ukrajna, ALDE)
Bevándorlók és menekültek – folyamatos kihívás az Európa Tanács számára
(Doc. 12201) – raportőr a migrációs és menekültügyi bizottság részéről: Doris
Fiala (Svájc, ALDE), raportőr a kulturális, tudományos és oktatásügyi
bizottság részéről: Kent Olsson (Svédország, EPP/CD)
Biodiverzitás és klímaváltozás (Doc.12198) - raportőr a környezetvédelmi,
mezőgazdasági és területfejlesztési bizottság részéről Francine John-Calame
(Svájc, SOC)
Euro-Mediterrán régió: ET stratégia sürgetése (Doc. 12108) - raportőr a
politikai bizottság részéről: Denis Badré (Franciaország, ALDE), a gazdasági
és fejlesztési bizottság részéről: Ertuğrul Kumcuoğlu (Törökország, EDG), a
környezetvédelmi, mezőgazdasági és területfejlesztési bizottság részéről:
Daniel Ducarme (Belgium, ALDE)
Az ülésszak vége

