Политическа партия "ЗЕЛЕНИТЕ"
КАМПАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСТРОЙСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА
"ДА ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ"
Тема: "Съдебна функция на държавната власт" - 22 февруари
ПОКАНА

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ
СЪДЕБНА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ
22 февруари 2009
от 12 до 14 ч.
в залата на ул. "Славянска" N.6
София
Кампанията "Да върнем държавата на гражданите", която "ЗЕЛЕНИТЕ" инициираха на
18.01.2009 продължава с поредната от серия обществени дискусии за промяна в устройството
на държавата, които се провеждат всяка неделя от месец февруари.
Темата за 22 февруари е "СЪДЕБНА ФУНКЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ".
ВЪПРОСИ, които ще бъдат разгледани:
•
•
•
•
•
•

Пряко приложение на конституцията и "достъп до констутуционно правосъдие".
Мандат на съдиите и формиране на състава на Констуционният Съд.
Висш Съдебен Съвет – мандат на членовете, формиране на състава, реализация на
правомощията.
Прокуратура – мястото й в устройството на държавата; ефективност, обезпечаване.
Достъп до правосъдие.
Взаимодействие с останалите функции на държавната власт.

РЕГЛАМЕНТ:
Дискусията трае два часа, с изложение не повече от три минути на човек.
Както досега, ние ще представим въпросите и нашата позиция върху тях и ще очакваме
Вашето активно включване с коментари и позиция.
Напомняме, че с тези дискусии търсим равнопоставен диалог. Позицията на "ЗЕЛЕНИТЕ" за
необходимостта от промяна е в търсенето на конкретни решения. Съвместно с организации от
Коалиция "За да остане природа в България" очакваме участието ви - всички граждани,
граждански сдружения, неправителствени организации и политически организации, както и
медиите като равнопоставен партньор в гражданското общество - всички, които като нас
търсят промяна на сега съществуващото статукво в държавата.
Очакваме предложенията ви и на: http://bulgariangreens.blogspot.com/
и Е-mail: (zelenite@gmail.com).
За повече информация: Христо Генев: 0889 41 89 26; Иван Костадинов: 0877 201 791
Моля потвърдете участието си на: zelenite@gmail.com
Подобни дискусии вече текат и във Варна. Приканваме хората, които няма да могат да
участват лично, да съдействат с организацията на подобни дискусии и в други градове.
ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"
http://www.bulgariangreens.org

