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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2014-2019

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

DROI(2018)0711_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018, από 9.00 έως 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)

11 Ιουλίου 2018, από 9.00 έως 11.00

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
 21-22 Μαρτίου 2018 PV – PE619.349v01-00

4. Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
AFET/8/13357

2018/2098(INI)

Εισηγητής: Petras Auštrevičius (ALDE) PR – PE623.832v01-00
Επί της
ουσίας:

AFET

Γνωμοδότηση: FEMM  – (PPE)

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης

5. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη γενική κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο Ιράκ, με ιδιαίτερη έμφαση στις θρησκευτικές μειονότητες των
χριστιανών και των Γιαζίντι (βλ. χωριστό πρόγραμμα)
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11 Ιουλίου 2018, από 11.00 έως 12.30

Κεκλεισμένων των θυρών

6. Συνέχεια που δόθηκε από την ΕΥΕΔ στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των
φυλακισμένων που έχουν διπλή ιθαγένεια κράτους της ΕΕ και ιρανική
EU-Iranian στο Ιράν και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν με εκπροσώπους της οργάνωσης Μαζί κατά
της θανατικής ποινής (ECPM) και το Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (IHP)

7. Διευρυμένο Προεδρείο

11 Ιουλίου 2018, από 14.30 έως 17.00

Από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξης

8. Ακρόαση για το κακάο και τον καφέ — καταστροφή των τροπικών δασών και
παιδική εργασία: ο ρόλος της κατανάλωσης στην ΕΕ και πώς η ΕΕ θα μπορούσε
να βοηθήσει (βλ. χωριστό πρόγραμμα)

11 Ιουλίου 2018, από 17.00 έως 18.30

9. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συμβολή της κοινωνίας πολιτών στην
εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία, με τους Carlos Andrés 
Guevara Jimenez, Programa Somos Defensores (είμαστε υπερασπιστές) (μέσω
videolink) και Leyla Andrea Arroyo Muñoz, μέλος της Proceso de Comunidades 
Negras (διαδικασία κοινοτήτων μαύρων, PCN) (μέσω videolink), και την Α.Υ. 
τον κ. Sergio Jaramillo, Πρέσβη της Κολομβίας στην ΕΕ και πρώην Ύπατο
Αρμοστή για την Ειρήνη

12 Ιουλίου 2018, από 9.00 έως 12.30

10. Ανταλλαγή απόψεων με τη Μύρια Βασιλειάδου, συντονίστρια της ΕΕ κατά της
εμπορίας ανθρώπων, και τον Δρα Esohe Aghatise, διεθνή δικηγόρο, με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της εμπορίας ανθρώπων (30 Ιουλίου) 
(βλ. χωριστό πρόγραμμα)

11. Ανταλλαγή απόψεων με τον Godwin Obaseki, κυβερνήτη της επαρχίας Έντο της
Νιγηρίας, και τον καθηγητή Yinka Omorogbe, πρόεδρο της ομάδα δράσης της
επαρχίας Έντο κατά της εμπορίας ανθρώπων, σχετικά με τη μετανάστευση και
την εμπορία ανθρώπων από τη Νιγηρία

12. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας (βλ. χωριστό
πρόγραμμα)

13. Διάφορα

14. Προσεχείς συνεδριάσεις
 6 Σεπτεμβρίου 2018, από 9.00 έως 12.30 (Βρυξέλλες)
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