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Subcomisia pentru drepturile omului

DROI(2019)0123_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 23 ianuarie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30
Joi, 24 ianuarie 2019, 9.00 - 12.30
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
23 ianuarie 2019, 9.00 - 10.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	3 decembrie 2018	PV – PE631.877v01-00

4.	Prezentarea unui studiu privind accesul la căile de atac al victimelor încălcărilor drepturilor omului la nivelul companiilor în țările terțe
Cu ușile închise
23 ianuarie 2019, 10.00 - 10.45 (cu ușile închise)
5.	Informare din partea SEAE cu privire la cel de-al 4-lea dialog UE-Cuba pe tema drepturilor omului (9 octombrie 2018, Havana)
23 ianuarie 2019, 10.45 - 11.45 (cu ușile închise)
6.	Biroul extins
23 ianuarie 2019, 11.45 - 12.30
Cu ușile închise - pot participa toți membrii
7.	Grupul de contact pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația
23 ianuarie 2019, 14.30 - 16.00
8.	Schimb de opinii privind factorii care determină extremismul și radicalizarea și reacția bazată pe drepturile omului
23 ianuarie 2019, 16.00 - 17.15
Împreună cu Subcomisia pentru securitate și apărare
9.	Audiere privind politicile în materie de securitate și drepturilor omului: dificultăți și oportunități (a se vedea programul separat)
23 ianuarie 2019, 17.15 - 18.30
În asociere cu Delegația pentru relațiile cu țările din Peninsula Coreeană
10.	Schimb de opinii privind situația drepturilor omului în Coreea de Nord
24 ianuarie 2019, 9.00 - 9.45
Cu ușile închise
În asociere cu Delegația pentru relațiile cu Palestina
11.	Acțiuni întreprinse ca urmare a rezoluției de urgență referitoare la Gaza
24 ianuarie 2019, 9.45 - 12.30
Împreună cu Comisia pentru dezvoltare
12.	Schimb de opinii cu privire la situația actuală a drepturilor omului și a situației umanitare din Yemen
13.	Informare din partea misiunii Comisiei DROI în Canada (29 octombrie — 2 noiembrie 2018)
14.	Timp afectat întrebărilor
15.	Chestiuni diverse
16.	Reuniuni următoare
	18 februarie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

19 februarie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

