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Подкомисия по правата на човека

DROI(2019)1202_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)
2 декември 2019 г., 15.00–16.45 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
Съвместно с делегацията за връзки с Китай
3.	Размяна на мнения с Джошуа Уонг, генерален секретар и съосновател на партията Demosisto, Хонконг (чрез видео връзка)
4.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
AFET/9/01491
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Докладчик по становище:

Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 12.00 ч.

5.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
AFET/9/01493
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Докладчик по становище:

Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.416v01-00
AM – PE643.133v01-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 12.00 ч.

6.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
AFET/9/01504
	2018/0356M(NLE)	

Докладчик по становище:

Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 12.00 ч.

7.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
AFET/9/01511
	2018/0358M(NLE)	

Докладчик по становище:

Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.417v01-00
AM – PE643.186v01-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 12.00 ч.

2 декември 2019 г., 16.45–18.30 ч.
При закрити врати
8.	Размяна на мнения с г-жа Клоделис Силва душ Сантуш, финалист на наградата „Сахаров“ за 2019 г., и Каролина де Моура Кампуш, журналист и активист, Asociacão Jangada, Брумадиньо, Бразилия, със специален акцент върху околната среда и правата на човека


9.	Представяне на отчет относно 8-ата среща на високо равнище между ЕС и Бразилия в областта на правата на човека от 9 октомври 2019 г.
3 декември 2019 г., 9.00–11.15 ч.
10.	Размяна на мнения с Джоан Карлинг, защитник на правата на коренното население и специалист по въпросите на целите за устойчиво развитие
11.	Размяна на мнения с Омар Шакир, директор на „Хюмън Райтс Уотч“ за Израел и Палестина
3 декември 2019 г., 11.30–12.30 ч.
Съвместно заседание с комисията по развитие
Зала: „Пол-Анри Спак“ (4B001)
Размяна на мнения със Сесилия Хименес-Дамари, специален докладчик на ООН по правата на вътрешно разселените лица, относно постигането на напредък в предотвратяването, защитата и решенията за вътрешно разселените лица
3 декември 2019 г., 14.30–17.00 ч.
12.	Размяна на мнения с Агнес Каламар, специален докладчик за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции, Служба на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ)
Съвместно с Делегацията в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (очаква се потвърждение)
13.	Размяна на мнения относно последните събития в областта на правата на човека в Чили
3 декември 2019 г., 17.00–18.30 ч.
При закрити врати
14.	Размяна на мнения относно положението в Египет
* * *
15.	Разни въпроси
16.	Следващи заседания
	12 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)


