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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Подкомисия по правата на човека

DROI(2020)0217_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)

17 февруари 2020 г., 15.00–17.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

 2-3 декември 2019 г. PV – PE644.894v01-00
4. Представяне на проучването „Биологичното разнообразие като право на

човека и отражението му върху външната дейност на ЕС“

5. Размяна на мнения с Йехуда Шаул, съосновател на Breaking the Silence („Да
нарушим мълчанието“). 

17 февруари 2020 г., 17.00–18.30 ч.

6. Публично изслушване на тема „Зачитане на малцинствата, вярванията и
религиите“
(вж. отделна програма)
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18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч.

7. Размяна на мнения с лауреатите на наградата „Сахаров“ за 2005 г. Берта
Буено Фуенте и Елена Ларинага де Луис от името на „Дами в бяло“ (Damas 
de Blanco) и лауреата на наградата „Сахаров“ за 2010 г. Гилермо Фариняс
Ернандес

8. Размяна на мнения относно положението с правата на човека в Турция (със
специален акцент върху положението на представителите на академичните
среди, адвокати, творци и журналисти)
(вж. отделна програма)

При закрити врати

9. Размяна на мнения относно актуалното състояние във връзка с нов
глобален режим на санкции на ЕС в областта на правата на човека

18 февруари 2020 г., 14.30–17.00 ч.

10. Публично изслушване на тема „Авторитаризъм и стесняване на
пространството за свободата на изразяване, свободата на печата и на
защитниците на правата на човека“ с проучвания на отделни случаи в
Китай, Египет и Русия
(вж. отделна програма)

18 февруари 2020 г., 17.00–18.30 ч.

При закрити врати

11. Заседание на координаторите (очаква се потвърждение)

* * *

12. Разни въпроси

13. Следващи заседания

 18 март 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
 19 март 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)
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