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Underutskottet för mänskliga rättigheter

DROI(2020)1028_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30 och kl. 16.45–18.45
Bryssel
Lokal: sammanträde på distans (via Antáll 6Q2)
28 oktober 2020 kl. 9.00–11.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	7 september 2020	PV – PE657.268v02-00
22 september 2020	PV – PE658.736v01-00
Tillsammans med delegationen för förbindelserna med Iran



4.	Diskussion om den nya dokumentärfilmen ”Nasrin” (om Sacharovpristagaren 2012, Nasrin Sotoudeh) med deltagande av regissören Jeff Kaufman och Reza Khandan (make)
Tillsammans med utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
5.	Europeiska jämställdhetsveckan: diskussion med kvinnor med hög profil i människorättsfrågor
– Bochra Belhaj Hmida, kvinnorättsaktivist, advokat och före detta parlamentariker, Tunisien
– Maria Ressa, journalist och författare, Filippinerna
– Ismat Raza Shahjahan, ordförande för Kvinnornas demokratiska front, Pakistan
28 oktober 2020 kl. 11.30–12.30
6.	Mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2019 och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019
AFET/9/04123
	2020/2208(INI)	

Föredragande:

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

AFET


Rådgivande utskott:

FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE658.726v02-00
AM – PE659.040v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 oktober 2020 kl. 12.00
7.	Klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljöförsvararnas roll i denna fråga
AFET/9/03623
	2020/2134(INI)	

Föredragande:

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

AFET


Rådgivande utskott:

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
 
	Behandling av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 oktober 2020 kl. 17.00
28 oktober 2020 kl. 16.45–18.45
Tillsammans med utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
8.	Diskussion om kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med
– Maïmouna Doucouré, regissör för filmen ”Mignonnes”, 2020
– Claire Pierson, föreläsare om genuspolitik, universitetet i Liverpool
Tillsammans med delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
9.	Diskussion med Luis Gallegos Chiriboga, Ecuadors minister för yttre förbindelser och mänsklig rörlighet, ordförande för FN:s öppna mellanstatliga arbetsgrupp om transnationella företag och andra företag med avseende på mänskliga rättigheter
10.	Övriga frågor
11.	Kommande sammanträden
	12 november 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)
16 november 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)

