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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Подкомисия по правата на човека

DROI(2020)1028_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 28 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч. и 16.45–18.45 ч.

Брюксел

Зала: дистанционно участие (чрез „Антал“ 6Q2)

28 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 7 септември 2020 г. PV – PE657.268v02-00
 22 септември 2020 г. PV – PE658.736v01-00

Съвместно с Делегацията за връзки с Иран

4. Размяна на мнения относно новия документален филм НАСРИН (награда
„Сахаров“ през 2012 г., връчена на Насрин Сотудех) с участието на
режисьора на филма Джеф Кауфман и Реза Кхандан (съпруг на Насрин
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Сотудех)

Съвместно с комисията по правата на жените и равенството между половете

5. Европейска седмица за равенство между половете: Размяна на мнения с
видни жени в областта на правата на човека:
– Бочра Белхай Хмида, защитник на правата на жените, адвокат и бивш
парламентарист, Тунис
– Мария Реса, журналист и автор, Филипините
– Исмат Раза Шахяхан, председател на Демократичния фронт на жените, 
Пакистан

28 октомври 2020 г., 11.30–12.30 ч.

6. Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския
съюз в тази област – годишен доклад за 2019 г.
AFET/9/04123

2020/2208(INI)

Докладчик:
Изабел Сантуш (S&D) PR – PE657.310v01-00

AM – PE658.904v01-00
AM – PE659.051v01-00

Водеща:
AFET

Подпомагаща:
FEMM Кристине Андерсон (ID) PA – PE658.726v02-00

AM – PE659.040v01-00

 Разглеждане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 15 октомври 2020 г., 12.00 ч.

7. Последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята
на защитниците на околната среда по този въпрос
AFET/9/03623

2020/2134(INI)

Докладчик:
Мария Сорая Родригес Рамос (Renew) PR – PE655.925v02-00

AM – PE658.900v01-00
Водеща:

AFET
Подпомагащи:

DEVE Мигел Урбан Креспо (GUE/NGL) PA – PE657.246v01-00
AM – PE659.018v01-00

ENVI Симона Балдасаре (ID) PA – PE655.977v01-00
AM – PE658.777v03-00

LIBE Лена Дюпон (PPE) PA – PE658.863v01-00
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 Разглеждане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 12 октомври 2020 г., 17.00 ч.

28 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.

Съвместно с комисията по правата на жените и равенството между половете

8. Размяна на мнения относно правата на жените и сексуалните и
репродуктивните права с:
– Маимунà Дукуре, режисьор на филма „Mignonnes“ („Cuties“), 2020 г.
– Клер Пиерсън, преподавател по въпросите на равенството между
половете, Университет на Ливърпул

Съвместно с Делегацията за връзки с държавите от Андската общност

9. Размяна на мнения с Луис Гайегос Чирибога, министър на външните
работи и мобилността на хората на Еквадор, председател на отворената
междуправителствена работна група на ООН относно транснационалните
корпорации и другите стопански предприятия по отношение на правата на
човека

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания
 12 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч. (Брюксел)
 16 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч. (Брюксел)
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