
OJ\1156961PL.rtf PE623.865v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 
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Podkomisja Praw Człowieka 

 

DROI(2018)0711_1 

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO 

Posiedzenie 

Środa 11 lipca 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 

Czwartek 12 lipca 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 

Bruksela 

Sala: Altiero Spinelli (3G-3) 

11 lipca 2018 r., w godz. 9.00 – 11.00 

1. Przyjęcie porządku dziennego 

2. Komunikaty przewodniczącego 

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń 

 21-22 marca 2018 r. PV – PE619.349v01-00 

4. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 
AFET/8/13357 

 2018/2098(INI)  
 

Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (ALDE) PR – PE623.832v01-00 

Przedm. właśc.: AFET   

Opiniodawcza: FEMM  – (PPE)  
  

 Rozpatrzenie projektu sprawozdania 

5. Wymiana poglądów na temat ogólnej sytuacji w zakresie praw człowieka w 

Iraku, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości religijnych chrześcijan i 

jezydów (zob. odrębny program) 
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11 lipca 2018 r., w godz. 11.00 – 12.30 

Przy drzwiach zamkniętych 

6. Działania następcze podjęte przez ESDZ w związku z rezolucją Parlamentu 

Europejskiego z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie sytuacji osób posiadających 

podwójne – unijne i irańskie – obywatelstwo, uwięzionych w Iranie, oraz 

wymiana poglądów na temat sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie z 

przedstawicielami organizacji „Razem przeciwko Karze Śmierci” (ECPM) i 

„Prawa Człowieka w Iranie” (IHR) 

7. Prezydium w poszerzonym składzie 

11 lipca 2018 r., w godz. 14.30 – 17.00 

Wspólnie z Komisją Rozwoju 

8. Wysłuchanie na temat „Kakao i kawa – niszczenie lasów deszczowych i 

sprzyjanie pracy dzieci: wpływ konsumpcji UE i możliwości pomocy ze strony 

UE” (zob. odrębny program) 

11 lipca 2018 r., w godz. 17.00 – 18.30 

9. Wymiana poglądów na temat udziału społeczeństwa obywatelskiego we 

wdrażaniu porozumienia pokojowego w Kolumbii z Carlosem Andrésem 

Guevarą Jimenezem, Programa Somos Defensores (program „My jesteśmy 

obrońcami”) (wideokonferencja), Leylą Andreą Arroyo Muñoz, członkinią 

Proceso de Comunidades Negras („Proces czarnych społeczności”, PCN) 

(wideokonferencja) oraz JE Sergio Jaramillo, ambasadorem Kolumbii w UE i 

byłym wysokim komisarzem ds. pokoju 

12 lipca 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 

10. Wymiana poglądów z koordynator UE ds. zwalczania handlu ludźmi Myrią 

Vassiliadou oraz z prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym 

dr Esohe Aghatise z okazji Światowego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi (30 

lipca) (zob. odrębny program) 

11. Wymiana poglądów z gubernatorem stanu Edo w Nigerii Godwinem Obasekim 

i przewodniczącym grupy zadaniowej stanu Edo ds. zwalczania handlu ludźmi 

prof. Yinką Omorogbe na temat migracji i handlu ludźmi z Nigerii 

12. Wymiana poglądów na temat przepisów dotyczących bluźnierstwa (zob. odrębny 

program) 

13. Sprawy różne 

14. Następne posiedzenia 

 6 września 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela) 


