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Žmogaus teisių pakomitetis

DROI(2020)1028_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. spalio 28 d., trečiadienis, 9.00–11.00 val. ir 11.30–12.30 val. ir 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: dalyvavimas nuotoliniu būdu (Antáll 6Q2)
2020 m. spalio 28 d. 9.00–11.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. rugsėjo 7 d.	PV – PE657.268v02-00

2020 m. rugsėjo 22 d.	PV – PE658.736v01-00
Kartu su Delegacija ryšiams su Iranu



4.	Keitimasis nuomonėmis apie naują dokumentinį filmą „NASRIN“ (apie 2012 m. Sacharovo premijos laureatę Nasrin Sotoudeh) dalyvaujant kino režisieriui Jeffui Kaufmanui ir N. Sotoudeh vyrui Rezai Khandanui
Kartu su Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu
5.	Europos lyčių lygybės savaitė. Keitimasis nuomonėmis su už žmogaus teises kovojančiomis gerai žinomomis moterimis:
– moterų teisių aktyviste, teisininke ir buvusia parlamento nare Bochra Belhaj Hmida (Tunisas),
– žurnaliste ir rašytoja Maria Ressa (Filipinai),
– Moterų demokratinio fronto prezidente Ismat Raza Shahjahan (Pakistanas)
2020 m. spalio 28 d. 11.30–12.30 val.
6.	2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje
AFET/9/04123
	2020/2208(INI)	

Pranešėja:

Isabel Santos (S&D)
PR – PE657.310v01-00
AM – PE658.904v01-00
AM – PE659.051v01-00
Atsakingas komitetas:

AFET


Nuomonę teikiantis komitetas:

FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE658.726v02-00
AM – PE659.040v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 15 d. 12.00 val.
7.	Klimato kaitos poveikis žmogaus teisėms ir aplinkos gynėjų vaidmuo šioje srityje
AFET/9/03623
	2020/2134(INI)	

Pranešėja:

María Soraya Rodríguez Ramos (RENEW)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
Atsakingas komitetas:

AFET


Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
PA – PE657.246v01-00
AM – PE659.018v01-00

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

LIBE
Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 12 d. 17.00 val.
2020 m. spalio 28 d. 16.45–18.45 val.
Kartu su Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu
8.	Keitimasis nuomonėmis dėl moterų teisių bei seksualinių ir reprodukcinių teisių su:
– filmo „Mignonnes“ (2020 m.) režisiere Maïmouna Doucouré,
– Liverpulio universiteto lyčių politikos lektore Claire Pierson
Kartu su Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis
9.	Keitimasis nuomonėmis su Ekvadoro išorės santykių ir asmenų judumo ministru, JT neribotos sudėties tarpvyriausybinės tarptautinės teisiškai privalomos žmogaus teisių priemonės tarptautinėms bendrovėms ir kitoms verslo įmonėms rengimo darbo grupės pirmininku Luisu Gallegosu Chiriboga
10.	Kiti klausimai
11.	Kiti posėdžiai
	2020 m. lapkričio 12 d. 13.45–15.45 val. (Briuselis)

2020 m. lapkričio 16 d. 13.45–15.45 val. (Briuselis)

