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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Подкомисия по правата на човека

DROI(2020)0122_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.00–12.00 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3E-2)

22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 11-12 ноември 2019 г. PV – PE644.727v01-00

4. Размяна на мнения с Иймън Гилмор, специален представител на ЕС за 
правата на човека

Съвместно с делегацията за връзки с държавите от Югоизточна Азия и 
асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)(очаква се 
потвърждение)

5. Размяна на мнения относно положението с правата на човека в Мианмар

– с Николас Кумжиан, ръководител на независимия механизъм за 
разследване на ООН за Мианмар (на уеб-заседание)
– с Ясмин Ула, Kоалиция „Свобода за общността рохингия“ (FRC)

Съвместно с делегацията за връзки с държавите от Магреб
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6. Размяна на мнения относно бъдещето на партньорството между ЕС и 
Тунис: визия на Тунис с:

– Камел Джендуби, почетен председател на Евросредиземноморската мрежа 
за правата на човека, първи председател на Независимата върховна 
избирателна комисия и бивш министър, отговарящ за отношенията с 
конституционните институции и гражданското общество;
– Уидед Бушамауи, сълауреат на Нобеловата награда за мир за 2015 г. и 
бивш председател на Тунизийския съюз за промишленост, търговия и 
занаятчийство (UTICA) 

7. Размяна на мнения с Клаудио Наш, отдел по международно право в 
областта на правата на човека, университета в Сантяго, Чили (на 
уеб-заседание), относно последните събития в областта на правата на 
човека в Чили 

22 януари 2020 г., 14.30–16.00 ч.

При закрити врати

Съвместно с делегацията за връзки с Иран

8. Размяна на мнения относно положението в Иран

22 януари 2020 г., 16.00–18.30 ч.

9. Време за въпроси

Съвместно с делегацията за връзки със Съединените американски щати (очаква се 
потвърждение)

10. Размяна на мнения с Вероника Ескобар, член на Конгреса на САЩ, с оглед 
на предстоящото посещение на комисията DROI в Ел Пасо и Вашингтон, 
окръг Колумбия (на уеб-засеедание)

Съвместно с делегацията за връзки с Меркосур (очаква се потвърждение)

11. Размяна на мнения с членовете на парламента на Венецуела Мигел Писаро, 
комисар на ООН, и Хуан Андрес Мехия, комисар по плана „Pais“ (на 
уеб-заседание)

23 януари 2020 г., 9.00–11.00 ч.

12. Размяна на мнения относно визовата политика на ЕС по отношение на 
защитниците на правата на човека с:

– Дженифър Гаспар, директор за специалните програми, Централно и 
източно европейски институт за правна инициатива (CEELI), Прага;
– Арзу Гейбула, журналист;
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– Елизабет Дивик, програмен директор, Международна мрежа на селища за 
бежанци (ICORN) и представител на временния механизъм за преместване 
на ЕС.

13. Размяна на мнения относно третия план за действие на ЕС относно правата 
на човека и демокрацията с:

– Лоте Кнудсен, изпълнителен директор на отдел „Права на човека, 
глобални и многостранни въпроси”, Европейска служба за външна дейност 
(ЕСВД) (очаква се потвърждение);
– Киара Адамо, началник на отдел, генерална дирекция „Международно 
сътрудничество и развитие“, Европейска комисия;
– Гаел Дюсепулкр, от името на Мрежата за правата на човека и 
демокрацията (HRDN).

23 януари 2020 г., 11.00–12.00 ч.

При закрити врати

14. Заседание на координаторите

15. Разни въпроси

16. Следващи заседания
 10 февруари 2020 г., 19.00–20.30 ч. (Страсбург)
 17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
 18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
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