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Podvýbor pro lidská práva

DROI(2020)0122_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 22. ledna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30
Čtvrtek 23. ledna 2020, 9:00–12:00
Brusel
Místnost: Altiero Spinelli (3E-2)
22. ledna 2020, 9:00–12:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	11.–12. listopadu 2019	PV – PE644.727v01-00
4.	Výměna názorů se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva Eamonem Gilmorem


Společně s delegací pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) (bude potvrzeno)
5.	Výměna názorů ohledně situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru

- s Nicholasem Koumjianem, vedoucím Nezávislého vyšetřovacího mechanismu OSN pro Myanmar (prostřednictvím internetového přenosu)
- s Yasmin Ullahovou, Free Rohingya Coalition (FRC)
Ve spolupráci s delegací pro vztahy se zeměmi Maghrebu
6.	výměna názorů o budoucnosti partnerství mezi EU a Tuniskem: tuniská vize, které se zúčastní:

- Kamel Jendoubi, čestný předseda organizace EuroMed Rights, první předseda nezávislého vyššího orgánu pro volby a bývalý ministr pro vztahy s ústavními institucemi a občanskou společností
- Ouided Bouchamaoui, spoludržitel Nobelovy ceny za mír z roku 2015 a bývalý předseda tuniské konfederace pro průmysl, obchod a řemesla (UTICA)
7.	Výměna názorů o aktuální situaci v oblasti lidských práv v Chile s Claudiem Nashem, oddělení pro mezinárodní právo v oblasti lidských práv, Univerzita v Santiagu, Chile (prostřednictvím internetového přenosu)
22. ledna 2020, 14:30–16:00
Neveřejná schůze
Společně s delegací pro vztahy s Íránem
8.	Výměna názorů ohledně situace v Íránu
22. ledna 2020, 16:00–18:30
9.	Doba vyhrazená pro otázky
Ve spolupráci s delegací pro vztahy se Spojenými státy americkými (bude potvrzeno)
10.	Výměna názorů s americkou kongresmankou Veronicou Escobarovou před nadcházející cestou podvýboru DROI do El Pasa a Washingtonu D.C. (prostřednictvím internetového přenosu)
Společně s delegací pro vztahy s Mercosurem (bude potvrzeno)
11.	Výměna názorů s členy venezuelského parlamentu, komisařem OSN Miguelem Pizarrem a komisařem pro plán Pais Juanem Andresem Mejiou (prostřednictvím internetového přenosu)
23. ledna 2020, 9:00–11:00
12.	Výměna názorů o vízové politice EU pro obránce lidských práv, které se zúčastní:

- Jennifer Gasparová, ředitelka pro zvláštní projekty, institut CEELI, Praha
- novinářka Arzu Geybullayeva
- Elisabeth Dyviková, programová ředitelka International Cities of Refuge Network (ICORN) a představitelka dočasného relokačního mechanismu EU


13.	Výměna názorů o třetím akčním plánu EU pro lidská práva a demokracii, které se zúčastní:

- Lotte Knudsenová, výkonná ředitelka pro lidská práva a globální a mnohostranné záležitosti, ESVČ (bude potvrzeno)
- Chiara Adamová, vedoucí oddělení, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, Evropská komise
- Gaelle Dusepulchreová jménem Sítě pro lidská práva a demokracii (HRDN)
23. ledna 2020, 11:00–12:00
Neveřejná schůze
14.	Schůze koordinátorů
15.	Různé
16.	Příští schůze
	10. února 2020, 19:00–20:30 (Štrasburk)
17. února 2020, 15:00–18:30 (Brusel)
18. února 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

