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Subcomisia pentru drepturile omului

DROI(2018)0711_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 11 iulie 2018, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30
Joi, 12 iulie 2018, 9.00 - 12.30
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
11 iulie 2018, 9.00 - 11.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	21-22 martie 2018	PV – PE619.349v01-00
4.	Raport anual privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în domeniu
AFET/8/13357
	2018/2098(INI)	

Raportor:
Petras Auštrevičius (ALDE)
PR – PE623.832v01-00
Comisie competentă:
AFET


Avize:
FEMM  –
(PPE)

 
	Examinarea proiectului de raport
5.	Schimb de opinii cu privire la situația generală a drepturilor omului în Irak, cu un accent deosebit asupra minorităților religioase creștine și Yezidi (a se vedea programul separat)
11 iulie 2018, 11.00 - 12.30
Cu ușile închise
6.	Măsurile SEAE în urma Rezoluției Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană și schimb de opinii cu privire la situația drepturilor omului din Iran cu reprezentanți ai asociațiilor „Împreună împotriva pedepsei cu moartea” (ECPM) și Iran Human Rights (IHR)
7.	Biroul extins
11 iulie 2018, 14.30 - 17.00
Împreună cu Comisia pentru dezvoltare
8.	Audiere privind cacaua și cafeaua - devastarea pădurilor tropicale și vectorii muncii copiilor: rolul consumului UE și cum ar putea ajuta UE (a se vedea programul separat)
11 iulie 2018, 17.00 - 18.30
9.	Schimb de opinii privind contribuția societății civile la punerea în aplicare a acordului de pace din Columbia cu Carlos Andrés Guevara Jimenez, Programa Somos Defensores (programul „Suntem apărătorii drepturilor omului”) (prin intermediul programului videolink), Leyla Andrea Arroyo Muñoz, membru al Proceso de Comunidades Negras (Procesul comunităților negre, PCN) (prin intermediul programului videolink) și Excelența Sa Sergio Jaramillo, ambasadorul Columbiei în UE și fostul Înalt Comisar pentru pace
12 iulie 2018, 9.00 - 12.30
10.	Schimb de opinii cu Myria Vassiliadou, coordonatorul UE pentru combaterea traficului, și dr. Esohe Aghatise, avocat internațional, cu ocazia Zilei mondiale împotriva traficului de persoane (30 iulie) (a se vedea programul separat)
11.	Schimb de opinii cu Godwin Obaseki, guvernatorul executiv al statului Edo, Nigeria, și prof. Yinka Omorogbe, președintele grupului operativ al statului Edo de combatere a traficului de ființe umane, privind migrația și traficul de ființe umane în Nigeria
12.	Schimb de opinii cu privire la legile privind blasfemia (a se vedea programul separat)
13.	Chestiuni diverse
14.	Reuniuni următoare
	6 septembrie 2018, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

