Az ülésszak napirendje
(2010. június 21-25.)
Június 21. hétfő
08:00
•
•

A Parlamenti Közgyűlés Bürójának ülése
09:30
Politikai csoportok ülései
11:30

•
•
•

Megnyitó
Az elnök nyilatkozata
Új megbízólevelek vizsgálata
A Bizottságokban történő személyi változások

•
•
•
•
•

A vitára bocsátandó és a sürgősséggel megvitatandó témák kijelölése
A napirend elfogadása
Az Állandó Bizottság jegyzőkönyvének elfogadása
12:00
Ivo Josipović, Horvátország elnökének beszéde
14:00

•

•

Bizottsági ülések
15:00
A Miniszteri Bizottság beszámolója a Parlamenti Közgyűlésnek – ismerteti:
Antonio Milososzki, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság külügyminisztere, a
Miniszteri Bizottság elnöke
• Az Európa Tanács költségvetése és súlyponti kérdései a 2011. költségvetési
évben (Doc. 12280) - raportőr a gazdasági és fejlesztési bizottság részéről:
Erol Aslan Cebeci (Törökország, EPP/CD)
• A Közgyűlés Bürójának és Állandó Bizottságának tevékenységéről készített
jelentés – raportőr: Tiny Kox (Hollandia, UEL)
17:30
•

Politikai csoportok ülései

Június 22. kedd
08:30
10:00

•

Bizottsági ülések

•

Az Európai Emberi Jogi Bíróság német és máltai bíráinak megválasztása
(Doc.12240) (10:00 órától 13.00 óráig)
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•

Jogorvoslatok az emberi jogok megsértésére az Észak-Kaukázus térségében
(Doc. 12276) - raportőr a jogi és emberi jogi bizottság részéről: Dick Marty
(Svácj, ALDE), a politikai ügyek bizottsága részéről: Anne Brasseur
(Luxemburg, ALDE).

•

Milo Djukanovics, Montenegró miniszterelnökének beszéde

•

Bizottsági ülések

•

Az Európai Emberi Jogi Bíróság német és máltai bíráinak megválasztása
(folyt.) (Doc.12240) (15:00 órától 17:00 óráig)
Koszovó helyzete és az Európa Tanács szerepe (Doc. 12281) – raportőr a
politikai ügyek bizottsága részéről: Björn von Sydow (Svédország, SOC), a
jogi és emberi jogi bizottság részéről: Pieter Omtzigt (Hollandia, EPP/CD).
Meghívott személy felszólalása
A romák helyzete Európában, az Európa Tanács tevékenysége a kérdésben
(Doc. 12174) – raportőr a jogi és emberi jogi bizottság részéről: Berényi
József (Szlovákia, EPP/CD), a migrációs és menekültügyi bizottság részéről:
Nursuna Memecan (Törökország, ALDE) (Doc. 12207), a nők és férfiak
esélyegyenlőségi bizottsága részéről: Kovács Elvira (Szerbia, EPP/CD).
Fanny Ardant, az Európa Tanács Dosta! kampánya védnökének felszólalása

12:00
14:00
15:00

•
•

•

•
•
•

Visszafogadási megállapodások: az illegális bevándorlók visszafordításának
mechanizmusa (Doc. 12168) – raportőr a migrációs és menekültügyi
bizottság részéről: Tineke Strik (Hollandia, SOC).
Önkéntes visszatérési programok: hatékony, emberséges és költséghatékony
mechanizmus az illegális bevándorlók visszatelepítésére (Doc. 12277) raportőr a migrációs és menekültügyi bizottság részéről: Özlem Türköne
(Törökország, EPP/CD)

Június 23. szerda
08:30
10:00

•

Politikai csoportok ülései

•

Az Európai Emberi Jogi Bíróság német és máltai bíráinak megválasztása
(Doc. 12240) (folyt.) - szükség esetén második forduló (10:00 órától 13:00
óráig)
Iszlám, iszlamizmus, iszlamofóbia Európában (Doc. 12266) – raportőr a
kulturális, tudományos és oktatásügyi bizottság részéről: Mogens Jensen
(Dánia, SOC), a politikai ügyek bizottsága részéről: Michael Hancock
(Egyesült Királyság, ALDE), a jogi és emberi jogi bizottság részéről: Rafael
Huseynov (Azerbajdzsán, ALDE), a nők és férfiak esélyegyenlőségi
bizottsága részéről: Nursuna Memecan (Törökország, ALDE).
Felszólal Jorge Sampaio, az ENSZ főtitkárának főképviselője a Civilizációk
Szövetségében

•

•
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14:00
•
15:00
•

•
•

Bizottsági ülések
A demokrácia állapota Európában
a. Intézményen kívüli szereplők a demokratikus rendszerben (Doc.
12278) – raportőr a politikai ügyek bizottsága részéről: Hendrik
Daems (Belgium, ALDE)
b. A gazdasági válság politikai következményei (Doc. 12282) - raportőr
a politikai ügyek bizottsága részéről: Emanuelis Zingeris (Litvánia,
EPP/CD), a gazdasági és fejlesztési bizottság részéről: Anna
Lilliehöök (Svédország, EPP/CD)
c. Demokrácia Európában: válság és kilátások (Doc. 12279) – raportőr
a politikai ügyek bizottsága részéről: Andreas Gross (Svédország,
SOC)
Alain Touraine szociológus felszólalása
A demokrácia állapota Európában és a Közgyűlés monitoring-eljárásának
fejlődése (Doc. 12275) – raportőr az ET tagállamok kötelezettségeinek
tiszteletben tartását felügyelő bizottság részéről (Ellenőrző Bizottság): Dick
Marty (Svájc, ALDE)

Június 24. csütörtök
08:30
•

Bizottsági ülések

10:00
•

Vita sürgősségi eljárással:
vagy
• Az átfedések elkerülésének szükségessége az Európa Tanács és az Európai
Unió Alapjogi Ügynöksége által végzett munkában (Doc. 12272) – raportőr a
jogi és emberi jogi bizottság részéről: Boriss Cilevics (Lettország, SOC)
• Gjorgje Ivanov macedón elnök beszéde
14:00
•

Bizottsági ülések

15:00
•

•
•

A H1N1 járvány kezelése: nagyobb átláthatóság szükséges (Doc. 12283) –
raportőr a szociális, egészségügyi és családügyi bizottság részéről: Paul
Flynn (Egyesült Királyság, SOC)
Meghívott személy felszólalása
A demokratikus intézmények működése Azerbajdzsánban (Doc. 12270) –
társraportőrök az ET tagállamok kötelezettségeinek tiszteletben tartását
felügyelő bizottság részéről: Joseph Debono Grech (Málta, SOC) és Andres
Herkel (Észtország, EPP/CD)
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Június 25. péntek
10:00
•

•
•

•

13:00

A Mosquito nevű kamaszriasztó berendezések reklámozásának és
használatának betiltása (Doc.12186) – raportőr a kulturális, tudományos és
oktatásügyi bizottság részéről: Piotr Wach (Lengyelország, EPP/CD), a
szociális, egészségügyi és családügyi bizottság részéről: Luca Volonte
(Olaszország, EPP/CD)
Harc a szexista sztereotípiák ellen a mádiában (Doc. 12267) – raportőr a nők
és férfiak esélyegyenlőségi bizottsága részéről: Doris Stump (Svájc, SOC)
Tisztességes nyugdíjat a nőknek (Doc. 12274) - raportőr a nők és férfiak
esélyegyenlőségi bizottsága részéről: Anna Čurdová (Cseh Köztársaság,
SOC), a szociális, egészségügyi és családügyi bizottság részéről: Bernard
Marquet (Monaco, ALDE)
Erdők: bolygónk jövője (Doc. 12284) – raportőr a környezetvédelmi,
mezőgazdasági és helyi és regionális ügyek bizottsága részéről: Vyacheslav
Timchenko (Oroszország, EDG)
Az ülésszak vége

