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Parlament Europejski
2019-2024

Podkomisja Praw Człowieka

DROI(2020)1201_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 1 grudnia 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45 i 16.45 – 18.45

Bruksela

Sala: uczestnictwo zdalne (za pośrednictwem Spaak 1A2)

1 grudnia 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
 28 września 2020 r. PV – PE658.796v01-00

We współpracy z Delegacją do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

4. Wymiana poglądów na temat trzeciego sprawozdania grupy uznanych ekspertów 
międzynarodowych i regionalnych ONZ ds. Jemenu pt. „A Pandemic of 
Impunity in a Tortured Land” [Pandemia bezkarności w udręczonym kraju] z 
udziałem:
- Kamela Jendoubiego (Tunezja), przewodniczącego grupy uznanych ekspertów 
ONZ ds. Jemenu, byłego tunezyjskiego ministra ds. praw człowieka i 
społeczeństwa obywatelskiego,
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- Melissy Parke (Australia), członkini grupy uznanych ekspertów ONZ, byłej 
posłanki parlamentu federalnego i byłej minister ds. rozwoju 
międzynarodowego,
- Ardiego Imseisa (Kanada), członka grupy uznanych ekspertów ONZ, zastępcy 
dyrektora naukowego odpowiedzialnego za programy prawa międzynarodowego 
na Uniwersytecie Królewskim w Toronto.

Wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych, we współpracy z Delegacją do spraw stosunków 
z Białorusią i Delegacją do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

5. Wymiana poglądów na temat międzynarodowych wysiłków na rzecz badania 
przypadków naruszeń praw człowieka i dochodzenia sprawiedliwości dla ofiar na 
Białorusi w następstwie wyborów prezydenckich, które miały miejsce dnia 9 
sierpnia 2020 r., z udziałem:
- Anaïs Marin, specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji w zakresie praw 
człowieka na Białorusi,
- Wolfganga Benedeka, sprawozdawcy odpowiedzialnego za sprawozdanie 
OBWE w ramach mechanizmu moskiewskiego dotyczące zarzutów łamania praw 
człowieka w związku z wyborami prezydenckimi, które miały miejsce dnia 9 
sierpnia na Białorusi,
- Eugenii Andreyuk, prawniczki specjalizującej się w prawach człowieka, 
ekspertki Międzynarodowej Komisji ds. Badania Przypadków Tortur i ekspertki 
Centrum Antydyskryminacyjnego „Memoriał”.

1 grudnia 2020 r., w godz. 16.45 – 17.15

6. Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE
AFET/9/03577

2020/2116(INI)

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

Przedm. właśc.:
AFET

Opiniodawcza:
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 Decyzja: brak opinii

 

 Rozpatrzenie projektu sprawozdania
 Termin składania poprawek: 7 grudnia 2020 r., godz. 12.00

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia
 11 grudnia 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 (Bruksela)
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* * *

1 grudnia 2020 r., w godz. 17.15 – 18.45

Przy drzwiach zamkniętych

Posiedzenie koordynatorów


