Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин
(вул. Банкова, 5-7, кім. 418 15.00)
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
2 вересня
І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним:
1.
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, реєстр. № 3984 від 13.08.2020, внесений Президентом України
(визначено як невідкладний).
2.
Проект Постанови Верховної Ради України про звернення до
Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення
Донецької області безперебійним водопостачанням, реєстр. № 3835 від
13.07.2020 року, внесений народними депутатами України Бойком Ю.А.,
Королевською Н.Ю., Гнатенком В.С., Лукашевим О.А., Морозом В.В.,
Солодом Ю.В., Бортом В.П., Христенком Ф.В., Іоффе Ю.Я., Дунаєвим С.В.
ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
3.
Проект Закону України про внесення змін до статті 317
Цивільного процесуального кодексу України щодо зняття обмежень у виборі
місцевого загального суду для звернення з заявою про встановлення факту
смерті особи на тимчасово окупованій території України, реєстр. № 3832 від
13.07.2020 р., внесений народними депутатами України Лубінцем Д.В.,
Касаєм К.І., Горбенком Р.О., Яковлєвою Н.І., Тарасенком Т.П.,
Ткаченком М.М., Чийгозом А.З.
Інші питання:
4.
Про представлення спеціальної доповіді Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини «Стан реалізації національного
превентивного механізму у 2019 році».

5.
Про затвердження результатів піврічного моніторингу проектів
міжнародної технічної допомоги:
«Просування політичної участі жінок в Україні» (1 березня 2017 р. –
31.10.2020 р.) та проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка жіноклідерок в Україні» (29 березня 2019 р. – 31 березня 2022 р.), виконавцем яких
є Національний демократичний інститут міжнародних відносин (НДІ).
«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні»,
виконавець Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа
ОПОРА».
Різне

