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Subcomisia pentru drepturile omului

DROI(2019)1111_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 11 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30
Marți, 12 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
11 noiembrie 2019, 15.00 - 16.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	25-26 septembrie 2019	PV – PE641.376v01-00

8 octombrie 2019	PV – PE641.429v01-00
4.	Schimb de opinii cu femeile care apără drepturile de mediu, drepturile asupra terenurilor și drepturile populațiilor indigene din America Latină (Columbia, Honduras, Guatemala, Mexic)
11 noiembrie 2019, 16.30 - 17.45
Împreună cu Comisia pentru dezvoltare
5.	Schimb de opinii privind situația drepturilor omului și situația umanitară din nord-estul Siriei
11 noiembrie 2019, 17.45 - 18.30
6.	Schimb de opinii cu Ali bin Samikh Al Marri, președintele Comitetului național pentru drepturile omului din Qatar
12 noiembrie 2019, 9.00 - 10.00
7.	Drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință – raportul anual pe 2018
AFET/9/01369
	2019/2125(INI)	
Raportoare:

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

AFET


Avize:

FEMM
	Examinarea amendamentelor

12 noiembrie 2019, 10.00 - 11.00
Cu ușile închise
8.	Acțiuni subsecvente rezoluțiilor de urgență:
- „Situația de la granița SUA-Mexic” (iulie 2019);
- „Rusia, mai ales situația activiștilor de mediu și a prizonierilor politici ucrainieni” (iulie 2019).
12 noiembrie 2019, 11.00 - 12.30
Cu ușile închise
9.	Reuniune a coordonatorilor
12 noiembrie 2019, 14.30 - 15.30
Sala József Antáll (JAN) 4Q2
Reuniune comună a comisiilor LIBE, DEVE și DROI

Schimb de opinii cu Daniel Endres, director în cadrul UNHCR pentru Forumul mondial privind refugiații
12 noiembrie 2019, 15.30 - 18.30
10.	Schimb de opinii privind evenimentele recente din Liban
Împreună cu Comisia pentru comerț internațional și Comisia pentru dezvoltare
11.	Schimb de opinii privind manifestările actuale referitoare la afaceri și drepturile omului (a cincea sesiune a Grupului de lucru interguvernamental deschis privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi în ceea ce privește drepturile omului și a opta ediție a Forumului anual privind afacerile și drepturile omului), cu Denise Auclair, consilier principal, CIDSE
12.	Chestiuni diverse
13.	Reuniuni următoare
	2 decembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

3 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

