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Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

DROI(2019)0123_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)
23 Ιανουαρίου 2019, από 9.00 έως 10.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	3 Δεκεμβρίου 2018	PV – PE631.877v01-00
4.	Παρουσίαση μελέτης σχετικά με την πρόσβαση σε ένδικα μέσα για τα θύματα εταιρικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες
Κεκλεισμένων των θυρών
23 Ιανουαρίου 2019, από 10.00 έως 10.45  (κεκλεισμένων των θυρών)
5.	Ενημέρωση από την ΕΥΕΔ σχετικά με τον 4ο διάλογο ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (9 Οκτωβρίου 2018, Αβάνα)
23 Ιανουαρίου 2019, από 10.45 έως 11.45  (κεκλεισμένων των θυρών)
6.	Διευρυμένο Προεδρείο
23 Ιανουαρίου 2019, από 11.45 έως 12.30
Κεκλεισμένων των θυρών (ανοικτή για όλους τους βουλευτές)
7.	Ομάδα επαφής για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία
23 Ιανουαρίου 2019, από 14.30 έως 16.00
8.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αιτίες του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και μια απόκριση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα
23 Ιανουαρίου 2019, από 16.00 έως 17.15
Από κοινού με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
9.	Ακρόαση σχετικά με τις πολιτικές ασφαλείας και τα ανθρώπινα δικαιώματα: δυσκολίες και ευκαιρίες (βλ. ξεχωριστό πρόγραμμα)
23 Ιανουαρίου 2019, από 17.15 έως 18.30
Σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο
10.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Βόρεια Κορέα
24 Ιανουαρίου 2019, από 9.00 έως 9.45
Κεκλεισμένων των θυρών
Σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
11.	Συνέχεια που δόθηκε στο κατεπείγον ψήφισμα για τη Γάζα
24 Ιανουαρίου 2019, από 9.45 έως 12.30
Από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξης
12.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη
13.	Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή της επιτροπής DROI στον Καναδά (29 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2018)
14.	Ώρα των ερωτήσεων
15.	Διάφορα
16.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	18 Φεβρουαρίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
19 Φεβρουαρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)

