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Emberi Jogi Albizottság

DROI(2018)0711_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2018. július 11., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–18.30
2018. július 12., csütörtök, 9.00–12.30
Brüsszel
Terem: Altiero Spinelli (3G-3)
2018. július 11., 9.00–11.00
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2018. március 21–22.	PV – PE619.349v01-00
4.	Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról
AFET/8/13357
	2018/2098(INI)	

Előadó:
Petras Auštrevičius (ALDE)
PR – PE623.832v01-00
Illetékes:
AFET


Vélemény:
FEMM  –
(PPE)

 
	Jelentéstervezet megvitatása
5.	Eszmecsere az emberi jogok általános helyzetéről Irakban, különös tekintettel a keresztény és a jezida vallási kisebbségekre (lásd a külön programot)
2018. július 11., 11.00–12.30
Zárt ülés
6.	Az Iránban bebörtönzött EU-iráni kettős állampolgárok helyzetéről szóló, 2018. május 31-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése az EKSZ által, valamint eszmecsere az emberi jogok iráni helyzetéről a Together Against the Death Penalty (Összefogás a Halálbüntetés Ellen, ECPM) és az Iran Human Rights (Emberi Jogok Iránban, IHR) képviselőivel
7.	Kibővített elnökség
2018. július 11., 14.30–17.00
A Fejlesztési Bizottsággal közösen
8.	Meghallgatás „Kakaó és kávé, az esőerdők tönkretétele és a gyermekmunka melegágya: az uniós fogyasztás szerepe és hogyan segíthet az EU” címmel (lásd a külön programot)
2018. július 11., 17.00–18.30
9.	Eszmecsere a civil társadalomnak a kolumbiai békemegállapodás végrehajtásához való hozzájárulásáról a következők részvételével: Carlos Andrés Guevara Jimenez, Programa Somos Defensores (Védelmezők Vagyunk program) (videotelefonon), Leyla Andrea Arroyo Muñoz, a Proceso de Comunidades Negras (Fekete Közösségek Eljárása) (videotelefonon) és ŐE. Sergio Jaramillo, Kolumbia európai uniós nagykövete, volt békeügyi főmegbízott.
2018. július 12., 9.00–12.30
10.	Eszmecsere Myria Vassiliadouval, az EU embercsempészet elleni koordinátorával és Dr. Esohe Aghatise, nemzetközi ügyvéddel az embercsempészet elleni küzdelem világnapja (július 30.) alkalmával (lásd a külön programot)
11.	Eszmecsere Godwin Obasekivel, a nigériai Edo állam főkormányzójával, valamint Yinka Omorogbe professzorral, az Edo Állam Embercsempészet Elleni Hatóságának elnökével a nigériai migrációról és emberi jogokról
12.	Eszmecsere az istenkáromlással kapcsolatos törvényekről (lásd a külön programot)
13.	Egyéb kérdések
14.	Következő ülés(ek)
	2018. szeptember 6., 9.00–12.30 (Brüsszel)

