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Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

DROI(2020)1201_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: εξ αποστάσεως συμμετοχή (μέσω Antall 1A2)
1 Δεκεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	28 Σεπτεμβρίου 2020	PV – PE658.796v01-00
Σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο
4.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 3η Έκθεση της Ομάδας Διακεκριμένων Διεθνών και Περιφερειακών Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη με τίτλο "Μια πανδημία ατιμωρησίας σε μια βασανισμένη χώρα", παρουσία των :
- Kamel Jendoubi (Tυνησία), πρόεδρος της Ομάδας Διακεκριμένων Διεθνών και Περιφερειακών Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών (UN GEE) για την Υεμένn, πρώην υπουργός της Τυνησίας γα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών
- Melissa Parke (Aυστραλίαa), μέλος της ΟΗΕ GEE, πρώην βουλευτής του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και πρώην Υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης
- Ardi Imseis (Καναδάς), μέλος της ΟΗΕ GEE, Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Διευθυντής, Διεθνή Νομικά Προγράμματα, Πανεπιστήμιο Queens (Τορόντο)
Από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία και την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
5.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διεθνείς προσπάθειες για τη διερεύνηση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αναζήτηση δικαιοσύνης για τα θύματα στη Λευκορωσία μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου 2020, παρουσία των :
- Anaïs Marin, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία
- Wolfgang Benedek, εισηγητής για την έκθεση του ΟΑΣΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού της Μόσχας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου στη Λευκορωσία
- Eugenia Andreyuk, δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικός της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διερεύνηση Kαταγγελιών για Βασανιστήρια και εμπειρογνώμων του Κέντρου Κατά των Διακρίσεων «Memorial»
1 Δεκεμβρίου 2020, από 16.45 έως 17.15
6.	Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση
AFET/9/03577
	2020/2116(INI)	

Εισηγήτρια:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
Επί της ουσίας:

AFET


Γνωμοδοτήσεις:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
PA – PE658.918v01-00
AM – PE660.082v01-00

LIBE
Sira Rego (GUE/NGL)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00

FEMM
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 7 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00
7.	Διάφορα
8.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	11 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 (Βρυξέλλες)
* * *
1 Δεκεμβρίου 2020, από 17.15 έως 18.45
Κεκλεισμένων των θυρών
Συνεδρίαση των συντονιστών

