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Подкомисия по правата на човека

DROI(2021)0127_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 27 януари 2021 г., 13.45–15.45 ч.
Четвъртък, 28 януари 2021 г., 9.00–12.00 ч. и 13.45–15.45 ч.
Брюксел
Зала: Дистанционно участие (чрез „Спинели“ 1G3)
27 януари 2021 г., 13.45–14.45 ч.

1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	1 декември 2020 г.	PV – PE661.949v01-00
11 декември 2020 г.	PV – PE662.167v01-00

Съвместно с комисията по външни работи
4.	Размяна на мнения относно новия глобален режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека, в присъствието на:
- Клара Портела, старши анализатор, ИЕСИС
- Тинатин Церцвадзе, политически анализатор, Институт за европейски политики на фондация „Отворено общество“ 
- Роб Бершински, старши заместник-председател, отговарящ за политиката, „Human Rights First“
27 януари 2021 г., 14.45–15.45 ч.


Съвместно с Делегацията за връзки с държавите от Андската общност
5.	Размяна на мнения относно положението с правата на човека и правосъдието в условия на преход в контекста на мирното споразумение в Колумбия, в присъствието на:
- Едуардо Сифуентес Муньос, председател на специалната юрисдикция за постигане на мир
- Лус Марина Монсон, директор на специалния отдел за издирването на изчезнали лица 
- отец Франческо де Ру, председател на комисията за истината, съвместното съществуване и недопускането на повторни нарушения
- Себастиян Ескобар Урибе, aдвокат, представител на организацията CCAJAR („Colectivo de Abogados Josae Alvear Restrepo“)
- Емилио Арчиля, президентски съветник за стабилизирането и консолидирането (очаква се потвърждение)
28 януари 2021 г., 9.00–10.00 ч.

6.	Размяна на мнения относно актуалното развитие във връзка с международен правнообвързващ инструмент относно бизнеса и правата на човека, в присъствието на:
- Гус Хутюин, старши съветник по въпросите, свързани с търговията, ЕСВД
- Клер Метвен О'Бриън, стратегически съветник по въпросите на правата на човека и бизнеса, Датски институт по правата на човека
- Карлос Лопес Уртадо, старши юрисконсулт, Международна комисия на юристите

* * *
28 януари 2021 г., 10.00–11.00 ч.


При закрити врати
7.	Заседание на координаторите

* * *
28 януари 2021 г., 11.00–11.30 ч.

8.	Защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията
AFET/9/03577
	2020/2116(INI)	

Докладчик:

Тинеке Стрик (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
Водеща:

AFET


Подпомагащи:

DEVE
Мигел Урбан Креспо (The Left)
AD – PE658.918v02-00
AM – PE660.082v01-00

LIBE
Сира Рего (The Left)
AD – PE658.862v02-00
AM – PE660.341v01-00

FEMM
Решение: без становище

 
	Разглеждане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 7 декември 2020 г., 12.00 ч.
28 януари 2021 г., 11.30–12.00 ч.

9.	Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот
AFET/9/04945
	2020/2273(INI)	

Докладчик по становище:

Бетина Волат (S&D)
PA – PE663.146v01-00
Водеща:

ENVI*
Сесар Луена (S&D)
PR – PE662.048v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 4 февруари 2021 г., 12.00 ч.
28 януари 2021 г., 13.45–14.45 ч.


При закрити врати
10.	Размяна на мнения относно Филипините при последващите действия във връзка с резолюция 2020/2782(RSP) на Европейският парламент от 17 септември 2020 г. и преди първото заседание на подкомисията по доброто управление, принципите на правовата държава и правата на човека, създадена съгласно Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Филипините

* * *
28 януари 2021 г., 14.45–15.45 ч.

11.	Размяна на мнения относно загубата на стойността на демокрацията и нарастващия авторитаризъм, в присъствието на:
- Донатела Дела Порта, професор по политология и декан на Факултета по политически и социални науки, Висш институт (Scuola Normale Superiore), Флоренция
- Яша Мунк, доцент по практика на международните отношения в университета „Джон Хопкинс“ и старши научен сътрудник в Германския фонд „Маршал“
12.	Следващи заседания
	25 февруари 2021 г., 9.00–12.00 ч. и 13.45–15.45 ч. (Брюксел)

