Az ülésszak napirendje
(2010. október 4-8.)
Október 4. hétfő
•

08:00
A Parlamenti Közgyűlés Bürójának ülése
09:30

•
•
•
•

Politikai csoportok ülései
11:30
Megnyitó
Az elnök nyilatkozata
Új megbízólevelek vizsgálata

•
•
•
•
•

A Parlamenti Közgyűlés cseh alelnökének megválasztása
A Bizottságokban történő személyi változások
A sürgősséggel megvitatandó téma kijelölése
A napirend elfogadása
A Közgyűlés Bürója és az Állandó Bizottság jelentése
14:00

•

Bizottsági ülések
15:00

•

Guido Westerwelle, német alkancellár és külügyminiszter beszéde
16:00

•

A Miniszteri Bizottság beszámolója a Parlamenti Közgyűlésnek – ismerteti:
Antonio Milososzki, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság külügyminisztere, a
Miniszteri Bizottság elnöke
17:10
• Politikai csoportok ülései
Október 5. kedd
08:30

•

Bizottsági ülések

•

A Parlamenti Közgyűlés főtitkárának megválasztása (Doc. 12356) (10:00
órától 13.00 óráig)

•

Az Európai Emberi Jogi Bíróság észt, görög és portugál bíráinak
megválasztása (Doc. 12346) (10:00 órától 13.00 óráig)
A szélsőségesség elleni harc: eredmények, hiányosságok, kudarcok (Doc.
12265) – raportőr a politikai ügyek bizottsága részéről: Pedro Agramunt Font
de Mora (Spanyolország, EPP/CD), a jogi és emberi jogi bizottság részéről:
Pietro Marcenaro (Olaszország, SOC)

10:00

•

14:00
•

Bizottsági ülések
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15:00

•
•
•

•

•

A Parlamenti Közgyűlés főtitkárának megválasztása (folyt.) (Doc. 12356)
(15:00 órától 17:00 óráig)
Az Európai Emberi Jogi Bíróság észt, görög és portugál bíráinak
megválasztása (folyt.) (Doc. 12346) (15:00 órától 17:00 óráig)
Gyermekek bántalmazása a gyermekintézményekben: az áldozatok
védelmének teljes körű biztosítása (Doc. 12358) – raportőr a szociális,
egészségügyi és családügyi bizottság részéről: Marlene Rupprecht
(Németország, SOC)
A demokratikus intézmények működése Ukrajnában (Doc. 12357) –
társraportőrök az ET tagállamok kötelezettségeinek tiszteletben tartását
felügyelő bizottság részéről (Ellenőrző Bizottság): Mailis Reps (Észtország,
ALDE) és Renate Wohlwend (Liechtenstein, EPP/CD).
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 Cilevičs (Lettország, SOC)

Október 6. szerda
08:30
•

Politikai csoportok ülései

•

•

A Parlamenti Közgyűlés főtitkárának megválasztása (folyt.) - szükség esetén
második forduló (10:00 órától 13:00 óráig) (Doc. 12356)
Az Európai Emberi Jogi Bíróság észt, görög és portugál bíráinak
megválasztása (Doc. 12346) (folyt.) - szükség esetén második forduló (10:00
órától 13:00 óráig)
Emberi jogok és üzlet (Doc. 12361) – raportőr a jogi és emberi jogi bizottság
részéről: Holger Haibach (Németország, EPP/CD), a gazdasági és fejlesztési
bizottság részéről: Tuur Elzinga (Hollandia, UEL)
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2009-2010.
évi tevékenysége (Doc 12340) – raportőr a gazdasági és fejlesztési bizottság
részéről: Juan Moscoso del Prado Hernández (Spanyolország, SOC)
Angel Gurría, az OECD főtitkárának felszólalása

•

Bizottsági ülések

10:00

•
•
•

14:00

15:00
•
•
•

•

•
•

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 60. évfordulója
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2009-2010.
évi tevékenysége (Doc 12340) (folyt.)
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 2009. évi tevékenysége: a
gazdasági integráció elősegítése Európában (Doc. 12349) – raportőr a
gazdasági és fejlesztési bizottság részéről: Hermine Naghdalyan
(Örményország, ALDE)
Jan Fischer, az EBRD alelnökének felszólalása
Az Európa Tanács Fejlesztési Bankjának stratégiája, irányítása és működése
(Doc. 12352) – raportőr a gazdasági és fejlesztési bizottság részéről: Tuur
Elzinga (Hollandia, UEL).
Felszólal Apolonio Ruiz Ligero, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja
igazgató tanácsának alelnöke
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Október 7. csütörtök
08:30
•

Bizottsági ülések

10:00
•

Vita sürgősségi eljárással:
• A közelmúltban legtöbbször tárgyalt nemzetbiztonsági kérdés Európában:

a romaügy

Vagy
• Zaj- és fényszennyezés (Doc. 12179) – raportőr a környezetvédelmi,

mezőgazdasági és helyi és regionális ügyek bizottsága részéről: Rafael
Huseynov (Azerbajdzsán, ALDE)

12:00
•

14:00
•

Nikola Gruevski macedón miniszterelnök beszéde
Bizottsági ülések

15:00
•

•
•

•

A beteg vagy sérült gyermekek oktatáshoz való jogának biztosítása (Doc.
12262) – raportőr a szociális, egészségügyi és családügyi bizottság részéről:
Lokman Ayva (Törökország, EPP/CD)
Hayrünnisa Gül, „Az oktatás képessé tesz” török kampány támogatójának
felszólalása
Szülői gondoskodás nélkül élő gyermekek: sürgős cselekvésre van szükség
(Doc. 12345) – raportőr a szociális, egészségügyi és családügyi bizottság
részéről: Pieter Omtzigt (Hollandia, EPP/CD)
A nők hozzáférése a jogszerű orvosi ellátáshoz: a szabályozatlanság
problémája a lelkiismereti okok alkalmazása során (Doc. 12347) – raportőr a
szociális, egészségügyi és családügyi bizottság részéről: Christine
McCafferty (Egyesült Királyság, SOC), a nők és férfiak esélyegyenlőségi
bizottsága részéről: Ingrida Circene (Lettország, EPP/CD)

Október 8. péntek
08:30
•
10:00
•

•

•

13:00

A Közgyűlés Bürójának ülése
Nemzeti eljárások az Emberi Jogok Európai Bíróságába javasolt jelöltek
kiválasztás során – raportőr a jogi és emberi jogi bizottság részéről: Mrs
Renate Wohlwend (Liechtenstein, EPP/CD)
Nemekkel kapcsolatos menedékjogi kérelmek (Doc. 12350) – raportőr a
migrációs és menekültügyi bizottság részéről: Andrej Zernovski (Macedónia,
ALDE), a nők és férfiak esélyegyenlőségi bizottsága részéről: Carina Hägg
(Svédország, SOC)
A balti-tengeri térség társadalmi-gazdasági potenciáljának erősítése (Doc.
12264) – raportőr a gazdasági és fejlesztési bizottság részéről: Antti
Kaikkonen (Finnország, ALDE), a környezetvédelmi, mezőgazdasági és helyi
és regionális ügyek bizottsága részéről: Aleksei Lotman (Észtország, UEL)
Az ülésszak vége

