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Emberi Jogi Albizottság

DROI(2020)1201_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. december 1., kedd, 13.45–15.45 és 16.45–18.45
Brüsszel
Terem: távoli részvétel (a Spaak 1A2 termen keresztül)
2020. december 1., 13.45–15.45

1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2020. szeptember 28.	PV – PE658.796v01-00

Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel együttműködve
4.	Eszmecsere az Egyesült Nemzetek Jemennel foglalkozó elismert nemzetközi és regionális szakértőkből álló csoportjának „A Pandemic of Impunity in a Tortured Land” ( A büntetlenség járványszerű elterjedése egy meggyötört országban) című jelentéséről a következők jelenlétében:
– Kamel Jendoubi (Tunézia), az ENSZ Jemennel foglalkozó elismert szakértőkből álló csoportjának (ENSZ GEE) elnöke, Tunézia korábbi emberi jogi és civil társadalmi minisztere
– Melissa Parke (Ausztrália), az ENSZ GEE tagja, korábbi szövetségi parlamenti képviselő és nemzetközi fejlesztési miniszter
– Ardi Imseis (Kanada), az ENSZ GEE tajga, tudományos társigazgató, nemzetközi jogi programok, Queens University (Toronto)

A Külügyi Bizottsággal közösen, a Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel és az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttséggel együttműködve
5.	Eszmecsere a Belaruszban a 2020. augusztus 9-i elnökválasztást követően történt emberi jogi visszaélések kivizsgálására és az áldozatok számára az igazságtétel elérésére irányuló nemzetközi erőfeszítésekről a következők jelenlétében:
– Anaïs Marin, az ENSZ belaruszi emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadója
– Wolfgang Benedek, az augusztus 9-i belarusz elnökválasztáshoz kapcsolódó állítólagos emberi jogi jogsértésekről szóló, a moszkvai mechanizmus keretében készült EBESZ-jelentés előadója
– Eugenia Andreyuk, emberi jogi ügyvéd, a Kínzások Kivizsgálásával Foglalkozó Nemzetközi Bizottság szakértője és a Hátrányos Megkülönböztetés Elleni Központ Emlékmúzeum szakértője
2020. december 1., 16.45–17.15

6.	Az emberi jogok védelme és az EU külső migrációs politikája
AFET/9/03577
	2020/2116(INI)	

Előadó:

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

AFET


Vélemény:

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
Határozat: nincs vélemény

 
	Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. december 7., 12.00
7.	Egyéb kérdések
8.	Következő ülés(ek)
	2020. december 11., 9.00–11.00 (Brüsszel)

* * *
2020. december 1., 17.15–18.45


Zárt ülés

Koordinátorok ülése

