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Európsky parlament

2019-2024

Podvýbor pre ľudské práva

DROI(2020)0122_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h
štvrtok 23. januára 2020 od 9.00 do 12.00 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3E-2)

22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 11. – 12. novembra 2019 PV – PE644.727v01-00

4. Výmena názorov s Eamonom Gilmorom, osobitným zástupcom EÚ pre ľudské
práva

Spoločne s Delegáciou pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a Združením národov 
juhovýchodnej Ázie (ASEAN) (zatiaľ nepotvrdené)

5. Výmena názorov o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku/Barme

– s Nicholasom Koumijanom, vedúcim nezávislého vyšetrovacieho mechanizmu 
OSN pre Mjanmarsko (prostredníctvom webovej konferencie) 
– s Yasminou Ullahovou z mimovládnej organizácie Free Rohingya Coalition 
(FRC)
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V spolupráci s Delegáciou pre vzťahy s krajinami Magrebu

6. Výmena názorov o budúcnosti partnerstva medzi EÚ a Tuniskom: tuniský
pohľad:

– Kamel Jendoubi, čestný predseda EuroMed Rights, prvý predseda Nezávislého 
vyššieho úradu pre voľby a bývalý minister pre vzťahy s ústavnými inštitúciami 
a občianskou spoločnosťou
– Wided Bouchamaouiová, spolulaureátka Nobelovej ceny za mier za rok 2015 a 
bývalá predsedníčka Tuniskej konfederácie priemyslu, obchodu a remesiel 
(UTICA)

7. Výmena názorov o najnovšom vývoji v oblasti ľudských práv v Čile s Claudiom 
Nashom, katedra medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, Univerzita v 
Santiagu, Čile (prostredníctvom webovej konferencie)

22. januára 2020 od 14.30 do 16.00 h

Za zatvorenými dverami

V spolupráci s Delegáciou pre vzťahy s Iránom

8. Výmena názorov o situácii v Iráne

22. januára 2020 od 16.00 do 18.30 h

9. Hodina otázok

V spolupráci s Delegáciou pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými (zatiaľ nepotvrdené)

10. Výmena názorov s poslankyňou Kongresu USA Veronicou Escobarovou so 
zreteľom na nadchádzajúcu návštevu podvýboru DROI v mestách El Paso 
a Washington, D.C. (prostredníctvom webovej konferencie)

V spolupráci s Delegáciou pre vzťahy s Mercosurom (zatiaľ nepotvrdené)

11. Výmena názorov s poslancami venezuelského parlamentu, komisárom OSN 
Miguelom Pizarrom a komisárom pre plán País Juanom Andresom Mejiom 
(prostredníctvom webovej konferencie)

23. januára 2020 od 9.00 do 11.00 h

12. Výmena názorov o vízovej politike EÚ voči obhajcom ľudských práv s:

– Jennifer Gasparovou, riaditeľkou pre osobitné programy, CEELI Institute, 
Praha
– Arzu Gejbullajevovou, novinárkou
– Elisabeth Dyvikovou, programovou riaditeľkou organizácie International 
Cities of Refuge Network (ICORN) a predstaviteľkou mechanizmu EÚ pre 
dočasné premiestnenie
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13. Výmena názorov o 3. akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu s:

– Lotte Knudsenovou, globálnou výkonnou riaditeľkou pre ľudské práva, 
globálne a viacstranné otázky, ESVČ (zatiaľ nepotvrdené)
– Chiarou Adamovou, vedúcou oddelenia, generálne riaditeľstvo pre 
medzinárodnú spoluprácu a rozvoj , Európska komisia
– Gaelle Dusepulchreovou zastupujúcou sieť pre ľudské práva a demokraciu 
(HRDN)

23. januára 2020 od 11.00 do 12.00 h

Za zatvorenými dverami

14. Schôdza koordinátorov

15. Rôzne otázky

16. Nasledujúce schôdze
 10. februára 2020 od 19.00 do 20.30 h (Štrasburg)
 17. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
 18. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
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