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Európsky parlament
2019-2024

Podvýbor pre ľudské práva

DROI(2020)1201_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 1. decembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h

Brusel

Miestnosť: účasť na diaľku (s využitím Spaak 1A2)

1. decembra 2020 od 13.45 do 15.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 28. septembra 2020 PV – PE658.796v01-00

V spolupráci s Delegáciou pre vzťahy s Arabským polostrovom

4. Výmena názorov o 3. správe skupiny významných medzinárodných a 
regionálnych odborníkov OSN na Jemen s názvom Pandemic of Impunity in a 
Tortured Land (Pandémia beztrestnosti v sužovanej krajine) za prítomnosti:
– Kamela Jendoubiho (Tunisko), predsedu skupiny významných odborníkov 
OSN (GEE) na Jemen a bývalého tuniského ministra pre ľudské práva a 
občiansku spoločnosť
– Melissy Parkeovej (Austrália), členky GEE OSN, bývalej poslankyne 
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federálneho parlamentu a bývalej ministerky pre medzinárodný rozvoj
– Ardiho Imseisa (Kanada), člena GEE OSN, zástupcu akademického riaditeľa 
pre programy medzinárodného práva, Queens University (Toronto)

Spoločne s Výborom pre zahraničné veci a v spolupráci s Delegáciou pre vzťahy s 
Bieloruskom a Delegáciou pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

5. Výmena názorov o medzinárodnom úsilí vyšetriť porušovanie ľudských práv a 
usilovať sa o spravodlivosť pre obete v Bielorusku po prezidentských voľbách z 
9. augusta 2020 za prítomnosti:
– Anaïs Marinovej, osobitnej spravodajkyne OSN pre situáciu v oblasti ľudských 
práv v Bielorusku
– Wolfganga Benedeka, spravodajcu pre správu OBSE v rámci moskovského 
mechanizmu o údajnom porušovaní ľudských práv v súvislosti s prezidentskými 
voľbami z 9. augusta v Bielorusku
— Eugenie Andrejukovej, právničky pre ľudské práva, expertky 
medzinárodného výboru pre vyšetrovanie mučenia a odborníčky centra proti 
diskriminácii Memorial

1. decembra 2020 od 16.45 do 17.15 h

6. Ochrana ľudských práv a vonkajšia migračná politika EÚ
AFET/9/03577

2020/2116(INI)

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

Gestorský výbor:
AFET

Výbory požiadané o stanovisko:
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 Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 preskúmanie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. december 2020, 12.00 h

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze
 11. decembra 2020 od 9.00 do 11.00 h (Brusel)

* * *

1. decembra 2020 od 17.15 do 18.45 h
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Za zatvorenými dverami

Schôdza koordinátorov


