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Subcomissão dos Direitos do Homem

DROI(2021)0414_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 14 de abril de 2021, 9.00–12.00 e 13.45–16.15 e 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: participação à distância (via Antall 4Q2)
14 de abril de 2021, 9.00–10.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
À porta fechada
Em conjunto com a Comissão dos Assuntos Externos e em associação com a Delegação para as Relações com a República Popular da China
3.	Troca de pontos de vista sobre a futura estratégia da UE em relação à China à luz das recentes retaliações sob a forma de sanções
* * *
14 de abril de 2021, 10.30–12.00
À porta fechada
4.	Reunião de coordenadores
* * *
14 de abril de 2021, 13.45–14.45
Em associação com a Delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Rússia
5.	Troca de pontos de vista com Sergei Guriev, professor de economia no IEP-Paris
14 de abril de 2021, 14.45–16.15
6.	Troca de pontos de vista sobre a aplicação das recomendações do estudo mundial das Nações Unidas sobre as crianças privadas de liberdade, na presença de:
- Manfred Novak, perito independente em matéria de direitos nomeado pelas Nações Unidas, autor principal do estudo mundial das Nações Unidas e secretário-geral do Campus Mundial
- Carina Ferreira-Borges, Organização Mundial da Saúde (OMS) (a confirmar)
- Manu Krishan,  Campus Mundial dos Direitos Humanos (a confirmar)
- Kirsten Di Martino, conselheira principal da UNICEF em matéria de proteção das crianças
14 de abril de 2021, 16.45–17.45
Em conjunto com a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (a confirmar)
7.	Troca de pontos de vista sobre a responsabilização dos funcionários públicos por crimes internacionais, na presença de:
- Vaios Koutroulis, professor de Direito Internacional Público, Centro de Direito Internacional, Faculdade de Direito da Universidade Livre de Bruxelas (ULB)
- Claus Kreß, professor e diretor, Instituto de Direito Internacional para a Paz e a Segurança, Universidade de Colónia
- Chantal Meloni, conselheira jurídica principal, Crimes Internacionais e Responsabilização, Centro Europeu para os Direitos Humanos e Constitucionais e.V. (ECCHR)
14 de abril de 2021, 17.45–18.45
8.	Troca de pontos de vista sobre as políticas públicas relativas à memória, à verdade e à justiça na Argentina, na presença de:
- Remo Gerardo Carlotto, representante especial para os direitos humanos, Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Comércio Internacional e do Culto
- Alejandra Naftal, diretora-executiva, Museu e Lugar de Memória ESMA - antigo centro clandestino de detenção, tortura e extermínio
- Pablo Grinspun, embaixador da República Argentina junto da UE
9.	Diversos
10.	Próximas reuniões
	25 de maio de 2021, 13.45–16.15 e 16.45–18.45 (Bruxelas)

