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Pododbor za človekove pravice

DROI(2020)0122_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v sredo, 22. januarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30
v četrtek, 23. januarja 2020, od 9.00 do 12.00
Bruselj
Sejna soba: Altiero Spinelli (3E-2)
22. januar 2020 od 9.00 do 12.30
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednice
3.	Sprejetje zapisnikov s sej:
	11. in 12. november 2019	PV – PE644.727v01-00

4.	Izmenjava mnenj s posebnim predstavnikom EU za človekove pravice Eamonom Gilmorjem


V sodelovanju z delegacijo za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) (še ni potrjeno)
5.	Izmenjava mnenj o stanju na področju človekovih pravic v Mjanmaru

– z vodjo mehanizma Združenih narodov za neodvisne mjanmarske preiskave Nicholasom Koumjianom (prek spletne videkonference)
– z Yasmin Ullah iz koalicije za svobodne Rohingejce (FRC)
V sodelovanju z delegacijo za odnose z državami Magreba
6.	Izmenjava mnenj o prihodnosti partnerstva med EU in Tunizijo: tunizijski pogled z:

– Kamelom Džendubijem, častnim predsednikom mreže EuroMed Rights, prvim predsednikom neodvisnega višjega organa za volitve in nekdanjim ministrom za odnose z ustavnimi institucijami in civilno družbo
– Ouided Buchamaoui, sodobitnico Nobelove nagrade za mir leta 2015 in nekdanjo predsednico tunizijske konfederacije za industrijo, trgovino in obrt (UTICA)
7.	Izmenjava mnenj o nedavnem razvoju na področju človekovih pravic v Čilu s Claudiom Nashom iz oddelka za mednarodno pravo človekovih pravic na Univerzi v Santiagu v Čilu (prek spletne videokonference)
22. januar 2020 od 14.30 do 16.00
Brez navzočnosti javnosti
V sodelovanju z delegacijo za odnose z Iranom
8.	Izmenjava mnenj o razmerah v Iranu
22. januar 2020 od 16.00 do 18.30
9.	Čas za vprašanja
V sodelovanju z delegacijo za odnose z Združenimi državami Amerike (še ni potrjeno)
10.	Izmenjava mnenj z ameriško kongresnico Veronico Escobar pred odhodom podbora za človekove pravice DROI v El Paso in Washington (prek spletne videokonference)
V sodelovanju z delegacijo za odnose z Mercosurjem (še ni potrjeno)
11.	Izmenjava mnenj s članoma venezuelskega parlamenta: komisarjem pri Združenih narodih Miguelom Pizarrom in komisarjem za načrt Pais Juanom Andresom Mejio (prek spletne videokonference)
23. januar 2020 od 9.00 do 11.00
12.	Izmenjava mnenj o vizumski politiki EU za zagovornike človekovih pravic z:

– direktorico za posebne programe v praškem inštitutu CEELI Jennifer Gaspar
– novinarko Arzu Geybulla
– Elisabeth Dyvik, programsko direktorico pri mednarodni mreži mest zatočišč (ICORN) in predstavnico mehanizma EU za začasne premestitve 

13.	Izmenjava mnenj o tretjem akcijskem načrtu EU za človekove pravice in demokracijo z:

– Lotte Knudsen, izvršno direktorico za človekove pravice ter globalne in večstranske zadeve pri ESZD (še ni potrjeno)
– Chiaro Adamo, vodjo oddelka v Generalnem direktoratu za mednarodni razvoj in sodelovanje pri Evropski komisiji
– Gaelle Dusepulchre v imenu mreže za človekove pravice in demokracijo (HRDN)
23. januar 2020 od 11.00 do 12.00
Brez navzočnosti javnosti
14.	Sestanek koordinatorjev
15.	Razno
16.	Naslednje seje
	10. februar 2020, od 19.00 do 20.30 (Strasbourg)

17. februar 2020, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)
18. februar 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

