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Deschiderea sesiunii – Președintele promite
"o  sancțiune  pe  măsură"  pentru  insultele
deputatului  la  adresa  femeilor
Şedinţe plenare [13-03-2017 - 19:14]

 
Deputatul polonez Janusz Korwin-Mikke (NA) va primi o "sancțiune pe măsură"
pentru remarcile sale inacceptabile privind diferențele de salarizare între cele două
sexe,  după  ce  se  va  termina  investigația,  a  promis  președintele  Tajani  în
deschiderea sesiunii. Acesg limbaj "a jignit toate femeile din această instituție" și
nu va fi tolerat, a insistat el, în aplauzele audienței.
 
 
Rememorând ziua internațională a femeii sărbătorită la 8 martie, Tajani a subliniat că UE
nu va putea rezolva problemele terorismului, șomajului și sărăciei dacă nu va respecta și
aplica drepturile femeilor.
 
El a cerut  statelor  membre UE să ratifice și  aplice Convenția de la Instanbul  privind
prevenirea și  combaterea violenței  împotriva femeilor.
 
Modificări pe ordinea de zi
 
Joi 
 
 
 
Dezbaterea privind "Sudan, cazurile lui Hassan Abduraheem și Abdulmonen Abdumawla"
va fi înlocuită de o dezbatere privind "Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire".
 
Cereri ale comisiilor parlamentare de începe a negocierilor cu Comisia și Consiliul
 
 
 
Deciziile mai multor comisii parlamentare de a începe negocierile interinstituționale (Art
69c) sunt publicate pe pagina sesiunii plenare.
 
Dacă nu există  o  cerere  pentru  un  vot  în  plen  asupra  acestor  decizii,  în  24  de  ore,
comisiile  pot  începe negocierile.
 
Mai multe informaţii
• Inregistrarea interventiei Președintelui Tajani la deschiderea sesiunii plenare:

http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=42618f96-d574-4a7b-b750-a73200a79cdc
• Cereri pentru începerea negocierilor interinstituționale: http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/infos-

details.html?id=13481&type=Flash
• Ordinea de zi: http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/infos-details.html?id=13641&type=Flash
• Urmăriți dezbaterea în direct

: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary
• Europarl TV: http://www.europarltv.europa.eu/ro/home.aspx
• Conferințe de presă și alte evenimente

: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/schedule
• Serviciul audiovizual al Parlamentului European: http://audiovisual.europarl.europa.eu/
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