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Subcomisia pentru drepturile omului

DROI(2021)0225_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 25 februarie 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45
Bruxelles
Sala: participare de la distanță (cu transmisie din sala Antall 2Q2)
25 februarie 2021, 9.00 - 10.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Schimb de opinii referitoare la situația drepturilor omului în Nigeria și a acțiunilor ulterioare rezoluției Parlamentului European din 16 ianuarie 2020 privind Nigeria, în special recentele atacuri teroriste, în prezența lui:
- Abosede George-Ogan, directoare pentru strategie, finanțare și managementul părților interesate, Lagos State Employment Trust Fund și cofondatoare a ElectHer
- Isa Sanusi, manager media, Amnesty International, biroul din Nigeria
- Akintunde Babatunde, director de program, Programul de resurse naturale și extractive, Premium Times Centre for Investigative Journalism
- Chidi Anselm Odinkalu, manager de echipă senior - Programul Africa, Fundația pentru o societate deschisă și fost președinte al Consiliului guvernatorilor al Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului din Nigeria
- Dapo Olorunyomi, editor, Premium Times
25 februarie 2021, 10.00 - 11.00
4.	Al doilea schimb de opinii privind pierderea valorii democrației și autoritarismul tot mai pronunțat
25 februarie 2021, 11.00 - 12.00
În asociere cu Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud
5.	Schimb de opinii privind situația drepturilor omului în Bangladesh și acțiunile ulterioare rezoluției Parlamentului European din 15 noiembrie 2018 privind situația drepturilor omului în Bangladesh, în prezența lui Shahidul Alam, fotoreporter
25 februarie 2021, 13.45 - 14.45
6.	Schimb de opinii privind situația drepturilor omului în China având în vedere Acordul cuprinzător UE-China privind investițiile, în prezența lui:
- Sharon Hom, directoare executivă a Human Rights in China, profesoară universitară colaboratoare de drept la Facultatea de Drept a Universității din New York, și profesoară emerită de drept la Facultatea de Drept a Universității City din New York
- Judith Kirton-Darling, secretar general adjunct, industriAll European Trade Union
25 februarie 2021, 14.45 - 15.45
7.	Prezentarea raportului Front Line Defenders privind analiza globală pe 2020, în prezența dnei Claire Ivers, șefa biroului UE al Front Line Defenders, și informare privind situația Amnesty International în India, în prezența lui Rajat Khosla, director general pentru cercetare, politică, susținere și promovare, Amnesty International
8.	Chestiuni diverse
9.	Reuniuni următoare
	16 martie 2021, 13.45 - 16.15 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)


