
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN NON

PERMANENTE DE ESTUDO PARA A

IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS

MULLERES
 

Día: 01.06.2016        Hora: 11:00



 
 

 

 

 

 

A Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das 
Mulleres, da que vostede forma parte, reunirase o próximo día 1 de xuño de 2016, ás 
11:00 horas, no pazo do Parlamento. 

 

A orde do día é a seguinte : 

 
Punto único. Comparecencias en Comisión

  
Dunha representación da Asociación para a prevención, reinserción e 
atención á muller prostituida (APRAMP), para expoñer a súa opinión 
sobre a aplicación nos distintos ámbitos competenciais da Lei orgánica 
1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero e da Lei 11/2007, do 27 de xullo, de prevención e 
tratamento integral da violencia de xénero. 

  
 

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita 
reunión. 

 

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2016 

 

 

 
Cristina Isabel Romero Fernández 

Presidenta da Comisión 
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    Dunha representación da Asociación para a prevención,

reinserción e atención á muller prostituida (APRAMP), para

expoñer a súa opinión sobre a aplicación nos distintos

ámbitos competenciais da Lei orgánica 1/2004, do 28 de

decembro, de medidas de protección integral contra a

violencia de xénero e da Lei 11/2007, do 27 de xullo, de

prevención e tratamento integral da violencia de xénero.
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