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Subcommissie mensenrechten

DROI(2020)1201_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Dinsdag 1 december 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: deelname op afstand (via Spaak 1A2)
1 december 2020, 13.45 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	28 september 2020	PV – PE658.796v01-00
In samenwerking met de Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland
4.	Gedachtewisseling over het derde verslag van de groep van gezaghebbende internationale en regionale deskundigen van de VN getiteld “Yemen: A Pandemic of Impunity in a Tortured Land” in aanwezigheid van:
- Kamel Jendoubi (Tunesië), voorzitter van de VN-groep van vooraanstaande deskundigen (UN GEE) over Yemen, voormalig Tunesisch minister voor Mensenrechten en het Maatschappelijk Middenveld
- Melissa Parke (Australië), lid van de UN GEE, voormalig federaal parlementslid en voormalig minister voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking
- Ardi Imseis (Canada), lid van de UN GEE, academisch adjunct-directeur, International Law Programs, Queens University (Toronto)
Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken, in samenwerking met de Delegatie voor de betrekkingen met Belarus en de Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
5.	Gedachtewisseling over de internationale inspanningen om de mensenrechtenschendingen te onderzoeken en de toegang tot de rechter te waarborgen voor slachtoffers in verband met de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 in Belarus, in aanwezigheid van:
- Anaïs Marin, de speciale VN-rapporteur over de mensenrechtensituatie in Belarus
- Wolfgang Benedek, OVSE-rapporteur van het verslag in het kader van het Moskou-mechanisme over mogelijke mensenrechtenschendingen die verband houden met de presidentsverkiezingen van 9 augustus in Belarus
- Eugenia Andreyuk, mensenrechtenadvocate, deskundige bij het Internationaal Comité voor onderzoek naar marteling, en deskundige bij het antidiscriminatiecentrum Memorial
1 december 2020, 16.45 - 17.15 uur
6.	De bescherming van de mensenrechten en het externe migratiebeleid van de EU
AFET/9/03577
	2020/2116(INI)	

Rapporteur:

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

AFET


Adviezen:

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
Besluit: geen advies

 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 7 december 2020, 12.00 uur
7.	Rondvraag
8.	Volgende vergaderingen
	11 december 2020, 9.00 - 11.00 uur (Brussel)
* * *
1 december 2020, 17.15 - 18.45 uur
Met gesloten deuren
Coördinatorenvergadering

