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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Подкомисия по правата на човека

DROI(2020)1201_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 1 декември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.

Брюксел

Зала: Дистанционно участие (чрез „Спак“ 1А2)

1 декември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 28 септември 2020 г. PV – PE658.796v01-00

Съвместно с делегацията за връзки с Арабския полуостров

4. Размяна на мнения по третия доклад на Групата на ООН от водещи 
международни и регионални експерти за Йемен, озаглавен „Пандемия от 
безнаказаност в една измъчена земя“, в присъствието на:
- Камел Джендуби (Тунис), председател на Групата на ООН от водещи 
международни и регионални експерти (UN GEE) за Йемен, бивш 
тунизийски министър по въпросите на правата на човека и гражданското 
общество
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- Мелиса Парк (Австралия), член на UN GEE, бивш федерален член на 
парламента и бивш министър на международното развитие
- Арди Имсaйс (Канада), член на UN GEE, асоцииран академичен директор, 
програми по международно право, университет Куинс (Торонто)

Съвместно с комисията по външни работи и с делегацията за връзки с Беларус и 
делегацията в Парламентарната асамблея Евронест

5. Размяна на мнения относно международните усилия да се разследват 
нарушения на правата на човека и да се търси правосъдие за жертвите в 
Беларус след президентските избори от 9 август 2020 г., в присъствието на:
- Анаис Марин, специален докладчик на ООН относно положението с 
правата на човека в Беларус
- Волфганг Бенедек, докладчик по доклада на ОССЕ относно Московския 
механизъм за предполагаеми нарушения на правата на човека, свързани с 
президентските избори от 9 август в Беларус
- Евгения Андриюк, адвокат по правата на човека, експерт към 
Международния комитет за разследване на изтезания и експерт в Центъра 
за борба с дискриминацията „Мемориал“, 

1 декември 2020 г., 16.45–17.15 ч.

6. Защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на 
миграцията
AFET/9/03577

2020/2116(INI)

Докладчик:
Тинеке Стрик (Verts/ALE) PR – PE660.103v01-00

Водеща:
AFET

Подпомагащи:
DEVE Мигел Урбан Креспо (GUE/NGL) PA – PE658.918v01-00

AM – PE660.082v01-00
LIBE Сира Рего (GUE/NGL) PA – PE658.862v01-00

AM – PE660.341v01-00
FEMM Решение: без становище

 

 Разглеждане на проекта на доклад
 Краен срок за внасяне на измененията: 7 декември 2020 г., 12.00 ч.

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания
 11 декември 2020 г., 9.00–11.00 ч. (Брюксел)

* * *
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1 декември 2020 г., 17.15–18.45 ч.

При закрити врати

Заседание на координаторите


