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Subcomisia pentru drepturile omului

DROI(2020)1028_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 28 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 și 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: participare de la distanță (cu transmisie din sala Antáll 6Q2)
28 octombrie 2020, 9.00 - 11.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	7 septembrie 2020	PV – PE657.268v02-00

22 septembrie 2020	PV – PE658.736v01-00
În asociere cu Delegația pentru relațiile cu Iran



4.	Schimb de opinii privind noul film documentar NASRIN (Nasrin Sotoudeh, laureata Premiului Saharov din 2012), cu participarea regizorului Jeff Kaufman și a lui Reza Khandan (soțul ei)
În asociere cu Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
5.	Săptămâna europeană a egalității de gen: schimb de opinii cu personalități feminine din domeniul drepturilor omului:
- Bochra Belhaj Hmida, activistă în domeniul drepturilor femeilor, avocată și fostă parlamentară, Tunisia;
- Maria Ressa, jurnalistă și autoare, Filipine;
- Ismat Raza Shahjahan, președinta Frontului democratic al femeilor, Pakistan.
28 octombrie 2020, 11.30 - 12.30
6.	Drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință – raportul anual pe 2019
AFET/9/04123
	2020/2208(INI)	

Raportoare:

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

AFET


Avize:

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

Termen de depunere a amendamentelor: 15 octombrie 2020, 12.00
7.	Efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune
AFET/9/03623
	2020/2134(INI)	

Raportoare:

María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
Comisie competentă:

AFET


Avize:

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
 
	Examinarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 12 octombrie 2020, 17.00
28 octombrie 2020, 16.45 - 18.45
În asociere cu Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
8.	Schimb de opinii privind drepturile femeilor și drepturile sexuale și de reproducere cu:
- Maïmouna Doucouré, regizoarea filmului „Mignonnes”, 2020;
- Claire Pierson, lector în domeniul politicii de gen, Universitatea Liverpool.
În asociere cu Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
9.	Schimb de opinii cu Luis Gallegos Chiriboga, ministrul relațiilor externe și al mobilității persoanelor din Ecuador, președintele Grupului de lucru interguvernamental deschis al ONU privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi din punctul de vedere al respectării drepturilor omului
10.	Chestiuni diverse
11.	Reuniuni următoare
	12 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

16 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

