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Subcomissão dos Direitos do Homem

DROI(2018)0711_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 11 de julho de 2018, 9.00–12.30 e 14.30–18.30
Quinta-feira, 12 de julho de 2018, 9.00–12.30
Bruxelas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
11 de julho de 2018, 9.00–11.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	21-22 de março de 2018	PV – PE619.349v01-00
4.	Relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no mundo e política da União Europeia nesta matéria
AFET/8/13357
	2018/2098(INI)	

Relator:
Petras Auštrevičius (ALDE)
PR – PE623.832v01-00
Fundo:
AFET


Pareceres:
FEMM  –
(PPE)

 
	Apreciação do projeto de relatório
5.	Troca de pontos de vista sobre a situação geral dos direitos humanos no Iraque, com especial destaque para as minorias religiosas cristã e Yezidi (ver programa em separado)
11 de julho de 2018, 11.00–12.30
À porta fechada
6.	Seguimento da resolução do Parlamento Europeu, de 31 de maio de 2018, sobre a situação das pessoas detidas no Irão que possuem simultaneamente nacionalidade iraniana e de um país da UE e troca de pontos de vista sobre a situação dos direitos humanos no Irão com representantes das organizações Together Against the Death Penalty (ECPM) e Iran Human Rights (IHR)
7.	Mesa Alargada
11 de julho de 2018, 14.30–17.00
Em conjunto com a Comissão do Desenvolvimento
8.	Audição: Cacau e café – A devastação das florestas tropicais e o fortalecimento do trabalho infantil – o papel do consumo da UE e como a UE pode ajudar (ver programa em separado)
11 de julho de 2018, 17.00–18.30
9.	Troca de pontos de vista sobre o contributo da sociedade civil para a aplicação do acordo de paz na Colômbia com: Carlos Andrés Guevara Jimenez, Programa Somos Defensores (We are Defenders Programme) (via vídeo); Leyla Andrea Arroyo Muñoz, membro do Processo de Comunidades Negras (Black Communities Process, PCN) (via vídeo); S. Exc.ª, Sergio Jaramillo, embaixador da Colômbia na UE e antigo Alto-Comissário para a Paz
12 de julho de 2018, 9.00–12.30
10.	Troca de pontos de vista com Myria Vassiliadou, coordenadora da luta antitráfico da UE, e Dr.ª Esohe Aghatise, advogada internacional, por ocasião do dia mundial contra o tráfico de seres humanos (30 de julho) (ver programa em separado)
11.	Troca de pontos de vista com Godwin Obaseki, governador executivo do estado de Edo, Nigéria, e Prof.ª Yinka Omorogbe, presidente do Grupo de Trabalho contra o Tráfico de Seres Humanos do estado de Edo, sobre migração e tráfico de seres humanos a partir da Nigéria
12.	Troca de pontos de vista sobre leis contra a blasfémia (ver programa em separado)
13.	Diversos
14.	Próximas reuniões
	6 de setembro de 2018, 9.00–12.30 (Bruxelas)

