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Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

DROI(2019)1111_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
11 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 16.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	25-26 Σεπτεμβρίου 2019	PV – PE641.376v01-00
8 Οκτωβρίου 2019	PV – PE641.429v01-00
4.	Ανταλλαγή απόψεων με γυναίκες που υπερασπίζονται τα περιβαλλοντικά και γαιοκτητικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών στη Λατινική Αμερική (Κολομβία, Ονδούρα, Γουατεμάλα, Μεξικό)
11 Νοεμβρίου 2019, από τις 16.30 έως τις 17.45
Από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξης
5.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία
11 Νοεμβρίου 2019, από τις 17.45 έως τις 18.30
6.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Ali bin Samikh Al Marri, πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κατάρ
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 10.00
7.	Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό - ετήσια έκθεση 2018
AFET/9/01369
	2019/2125(INI)	

Εισηγήτρια:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00
Επί της ουσίας:

AFET


Γνωμοδότηση:

FEMM
 
	Εξέταση των τροπολογιών
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 10.00 έως τις 11.00
Κεκλεισμένων των θυρών
8.	Συνέχεια που δόθηκε σε κατεπείγοντα ψηφίσματα
- Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (Ιούλιος του 2019)
- Ρωσία, ιδίως η κατάσταση των περιβαλλοντικών ακτιβιστών και των Ουκρανών πολιτικών κρατουμένων (Ιούλιος του 2019)
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 11.00 έως τις 12.30
Κεκλεισμένων των θυρών
9.	Συνεδρίαση των συντονιστών
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 15.30
Αίθουσα József Antáll (JAN) 4Q2
Κοινή συνεδρίαση των επιτροπών LIBE, DEVE, DROI

Ανταλλαγή απόψεων με τον Daniel Endres, διευθυντή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.30 έως τις 18.30
10.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον Λίβανο
Από κοινού με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και την Επιτροπή Ανάπτυξης
11.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες διαδικασίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (Πέμπτη σύνοδος της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και Όγδοο ετήσιο φόρουμ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα), με τη Denise Auclair, κύρια σύμβουλο, CIDSE
12.	Διάφορα
13.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2 Δεκεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)

