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Subcomissão dos Direitos do Homem

DROI(2021)0127_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, 13.45–15.45
Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, 9.00–12.00 e 13.45–15.45
Bruxelas
Sala: participação à distância (via Spinelli 1G3)
27 de janeiro de 2021, 13.45–14.45

1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	1 de dezembro de 2020	PV – PE661.949v01-00
11 de dezembro de 2020	PV – PE662.167v01-00

Em conjunto com a Comissão dos Assuntos Externos
4.	Troca de pontos de vista sobre o novo regime global de sanções da UE em matéria de direitos humanos, na presença de:
- Clara Portela, analista associada sénior, IESUE
- Tinatin Tsertsvadze, analista política, Instituto de Política Europeia da Sociedade Aberta
- Rob Berschinski, vice-presidente sénior de política, Human Rights First
27 de janeiro de 2021, 14.45–15.45


Em associação com a Delegação para as Relações com os Países da Comunidade Andina
5.	Troca de pontos de vista sobre a situação dos direitos humanos e da justiça transicional no contexto do acordo de paz da Colômbia, na presença de:
- Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente da Jurisdição Especial para a Paz 
- Luz Marina Monzón, diretora da unidade especial de busca de pessoas desaparecidas
- Padre Francisco de Roux, presidente da comissão para o esclarecimento da verdade, a coexistência e a não repetição
- Sebastián Escobar Uribe, advogado do CCAJAR (Colectivo de Abogados Josae Alvear Restrepo)
- Emilio Archilla, conselheiro presidencial para a estabilização e a consolidação (a confirmar)
28 de janeiro de 2021, 9.00–10.00

6.	Troca de pontos de vista sobre os recentes desenvolvimentos relacionados com um instrumento internacional juridicamente vinculativo sobre as empresas e os direitos humanos, na presença de:
- Guus Houttuin, conselheiro principal sobre questões comerciais, SEAE
- Claire Methven O´Brien, conselheira estratégica em matéria de direitos humanos e empresas, Instituto Dinamarquês dos Direitos Humanos
- Carlos López Hurtado, conselheiro jurídico sénior, Comissão Internacional de Juristas

* * *
28 de janeiro de 2021, 10.00–11.00


À porta fechada
7.	Reunião de coordenadores

* * *
28 de janeiro de 2021, 11.00–11.30

8.	A proteção dos direitos humanos e a política externa da UE em matéria de migração
AFET/9/03577
	2020/2116(INI)	

Relatora:

Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
AM – PE662.125v01-00
Fundo:

AFET


Pareceres:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (The Left)
AD – PE658.918v02-00
AM – PE660.082v01-00

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

FEMM
Decisão: não emitir parecer

 
	Apreciação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 7 de dezembro de 2020, 12.00
28 de janeiro de 2021, 11.30–12.00

9.	Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030: Trazer a natureza de volta às nossas vidas
AFET/9/04945
	2020/2273(INI)	

Relatora de parecer:

Bettina Vollath (S&D)
PA – PE663.146v01-00
Fundo:

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 4 de fevereiro de 2021, 12.00
28 de janeiro de 2021, 13.45–14.45


À porta fechada
10.	Troca de pontos de vista sobre as Filipinas, no seguimento da Resolução 2020/2782(RSP) do PE, de 17 de setembro de 2020, e antes da primeira reunião do Subcomité sobre Boa governação, Estado de direito e Direitos Humanos constituído ao abrigo do Acordo de Parceira e Cooperação UE-Filipinas

* * *
28 de janeiro de 2021, 14.45–15.45

11.	Troca de pontos de vista sobre a perda de valor da democracia e o autoritarismo crescente, na presença de:
- Donatella Della Porta, professora de Ciências Políticas e reitora da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, Scuola Normale Superiore, Florença
- Yascha Mounk, professor associado da Practice of International Affairs da Universidade Johns Hopkins e investigador principal do Fundo Marshall Alemão
12.	Próximas reuniões
	25 de fevereiro de 2021, 9.00–12.00 e 13.45–15.45 (Bruxelas)

