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Ihmisoikeuksien alivaliokunta

DROI(2020)0122_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Keskiviikko 22. tammikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30
Torstai 23. tammikuuta 2020 klo 9.00–12.00
Bryssel
Kokoushuone: Altiero Spinelli (3E-2)
22. tammikuuta 2020 klo 9.00–12.30
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Puheenjohtajan ilmoitukset
3.	Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
	11.–12. marraskuuta 2019	PV – PE644.727v01-00
4.	Keskustelu ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan Eamon Gilmoren kanssa


Yhdessä suhteista Kaakkois-Aasian maihin vastaavan valtuuskunnan ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liiton (ASEAN) kanssa (vahvistettava).
5.	Keskustelu Myanmarin ihmisoikeustilanteesta seuraavien henkilöiden kanssa:

- Nicholas Koumjianin, Myanmaria koskevan YK:n riippumattoman tutkintamekanismin päällikkö (verkkokokouksessa)
- Yasmin Ullahin, Free Rohingya Coalition (FRC) -järjestö 
Yhdessä suhteista Maghreb-maihin vastaavan valtuuskunnan kanssa
6.	Keskustelu EU:n ja Tunisian kumppanuuden tulevaisuudesta ja Tunisian sitä koskevasta näkemyksestä seuraavien henkilöiden kanssa:

- Kamel Jendoubi, EuroMed Rights -verkoston kunniapuheenjohtaja, riippumattoman korkean vaaliviranomaisen ensimmäinen puheenjohtaja ja entinen ministeri, joka vastasi suhteista perustuslaillisiin instituutioihin ja kansalaisyhteiskuntaan
- Wided Bouchamaoui, yksi Nobel-palkinnon saajista vuonna 2015 ja Tunisian teollisuus-, kauppa- ja käsiteollisuusliiton (UTICA) entinen puheenjohtaja
7.	Keskustelu Chilen viimeaikaisesta ihmisoikeuskehityksestä Claudio Nashin, Santiagon yliopiston kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön osasto, kanssa (verkkokokouksessa)
22. tammikuuta 2020 klo 14.30–16.00
Suljetuin ovin
Yhdessä suhteista Iraniin vastaavan valtuuskunnan kanssa
8.	Keskustelu Iranin tilanteesta
22. tammikuuta 2020 klo 16.00–18.30
9.	Kyselytunti
Yhdessä suhteista Amerikan yhdysvaltoihin vastaavan valtuuskunnan kanssa (vahvistettava)
10.	Keskustelu Yhdysvaltojen kongressin edustajan Veronica Escobarin kanssa DROI-alivaliokunnan tulevasta vierailusta El Pasoon ja Washington D.C:hen (verkkokokouksessa)
Yhdessä suhteista Mercosuriin vastaavan valtuuskunnan kanssa (vahvistettava)
11.	Keskustelu Venezuelan parlamentin jäsenten, YK:n komission jäsenen Miguel Pizarron ja suunnitelmasta vastaavan komission jäsenen Juan Andres Mejian kanssa (verkkokokouksessa)
23. tammikuuta 2020 klo 9.00–11.00
12.	Keskustelu ihmisoikeuksien puolustajia koskevasta EU:n viisumipolitiikasta seuraavien henkilöiden kanssa:

- Jennifer Gaspar, erityisohjelmista vastaava johtaja, CEELI Institute, Praha
- Arzu Geybulla, toimittaja
- Elisabeth Dyvik, ohjelmajohtaja, International Cities of Refuge Network (ICORN), ja EU:n väliaikaisen siirtojärjestelmän edustaja


13.	Keskustelu ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevasta EU:n kolmannesta toimintasuunnitelmasta seuraavien henkilöiden kanssa: 

- Lotte Knudsen, ihmisoikeuksista ja globaaleista ja monenvälisistä kysymyksistä vastaavan johtaja, EUH (vahvistettava)
- Chiara Adamo, yksikön päällikkö, kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto, komissio
- Gaelle Dusepulchre, ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston (HRDN) edustaja
23. tammikuuta 2020 klo 11.00–12.00
Suljetuin ovin
14.	Koordinaattoreiden kokous
15.	Muut asiat
16.	Seuraavat kokoukset
	10. helmikuuta 2020 klo 19.00–20.30 (Strasbourg)
17. helmikuuta 2020 klo 15.00–18.30 (Bryssel)
18. helmikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

