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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2014-2019

Podvýbor pro lidská práva

DROI(2018)0711_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 11. července 2018, 9:00–12:30 a 14:30–18:30
Čtvrtek 12. července 2018, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)

11. července 2018, 9:00–11:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:
 21.–22. března 2018 PV – PE619.349v01-00

4. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské
unie v této oblasti,
AFET/8/13357

2018/2098(INI)

Zpravodaj: Petras Auštrevičius (ALDE) PR – PE623.832v01-00
Příslušný
výbor:

AFET

Stanoviska: FEMM  – (PPE)

 projednání návrhu zprávy

5. Výměna názorů o všeobecném stavu lidských práv v Iráku se zvláštním důrazem 
na náboženské menšiny křesťanů a jezídů (viz samostatný program)
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11. července 2018, 11:00–12:30

Neveřejná schůze

6. Kroky ESVČ v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. května 
2018 o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu a 
výměna názorů o stavu lidských práv v Íránu se zástupci organizací Spolu proti 
trestu smrti (ECPM) a Iran Human Rights (IHR)

7. Rozšířené předsednictvo

11. července 2018, 14:30–17:00

Společně s Výborem pro rozvoj

8. Slyšení na téma „kakao a káva – devastace deštných pralesů a napomáhání
dětské práci: úloha spotřeby v EU a jak může EU pomoci“ (viz samostatný
program)

11. července 2018, 17:00–18:30

9. Výměna názorů o příspěvku občanské společnosti k provádění mírové dohody v 
Kolumbii s Andrésem Guevarou Jimenezem, Programa Somos Defensores 
(program My jsme obránci) (prostřednictvím videopřenosu), Leylou Andreou 
Arroyovou Muñozvou, členkou Proceso de Comunidades Negras (Proces černých 
komunit, PCN) (prostřednictvím videopřenosu) a jeho excelencí Sergiem 
Jaramillem, kolumbijským velvyslancem při EU a bývalým vysokým komisařem 
pro mír

12. července 2018, 9:00–12:30

10. Výměna názorů s Myriou Vassiliadou, koordinátorkou EU pro boj proti 
obchodování s lidmi, a Dr. Esohe Aghatisovou, mezinárodní právničkou, u 
příležitosti Světového dne proti obchodování s lidmi (30. července) (viz 
samostatný program) 

11. Výměna názorů s Godwinem Obasekim, výkonným guvernérem státu Edo v 
Nigérii, a prof. Yinkou Omorogbeovou, předsedkyní pracovní skupiny státu Edo 
pro boj proti obchodování s lidmi, na téma migrace a obchodování s lidmi v 
Nigérii

12. Výměna názorů o zákonech o blasfemii (viz samostatný program)

13. Různé

14. Příští schůze
 6. září 2018, 9:00–12:30 (Brusel)
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