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Emberi Jogi Albizottság

DROI(2021)0616_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2021. június 16., szerda, 13.45–16.15 és 16.45–18.45
2021. június 17., csütörtök, 9.00–12.00
Brüsszel
Terem: távoli részvétel (Antall 4Q1)
2021. június 16., 13.45–14.45
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2021. április 14.	PV – PE691.331v01-00
Az EU valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottsággal (INGE) közösen
4.	"A digitális technológiák mint az elnyomás és a társadalmi ellenőrzés eszközei" című tanulmány bemutatása, az alábbiak részvételével:
- Dorota Głowacka, a Panoptykon Alapítvány jogi tisztviselője
- Richard Youngs, a Carnegie Europe főmunkatársa és a Warwicki Egyetem nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó professzora
2021. június 16., 14.45–16.15
A Külügyi Bizottsággal közösen, valamint az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel együttműködésben
5.	Eszmecsere a nők jogairól és a nők részvételéről Afganisztán újjáépítési folyamatában, az alábbiak részvételével:
- Shaharzad Akbar, az Afganisztáni Független Emberi Jogi Bizottság (AIHRC) elnöke
- Sima Samar, emberi jogi aktivista, korábbi nőügyi miniszter és az Afganisztáni Független Emberi Jogi Bizottság korábbi elnöke
- Fawzia Koofi, az afgán béketárgyaló csoport tagja
- Metra Mehran, fiatal szociális vállalkozó és a Feminine Perspectives Movement társalapítója
2021. június 16., 16.45–17.45
A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel együttműködve
6.	Eszmecsere a mianmari emberi jogi helyzetről, az alábbiak részvételével:
- Tom Andrews, az ENSZ mianmari emberi jogi jogvédők helyzetével foglalkozó különleges előadója
- Maung Moe, újságíró
- Ben Hardman, EarthRights International
2021. június 16., 17.45–18.45
Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált EP-küldöttséggel és az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel együttműködve (megerősítendő)
7.	Eszmecsere a közelmúltbeli kolumbiai emberi jogi fejleményekről a kolumbiai békemegállapodás ötödik évfordulójáró szóló, 2021. április 29-i európai parlamenti állásfoglalást követően, az alábbiak részvételével:
- az EKSZ képviselője (megerősítendő)
- az OHCHR országos irodája (megerősítendő)
- José Miguel Vivanco, a Human Rights Watch Amerikával foglalkozó osztályának ügyvezető igazgatója
2021. június 17., 9.00–9.45
Zárt ülés
8.	Koordinátorok ülése
* * *
2021. június 17., 9.45–10.30
A Dél-Kaukázussal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel együtt
9.	A 2021. április 26-i EU-Azerbajdzsán emberi jogi párbeszéd nyomon követése, az alábbiak részvételével:
- Lejla Junusz, a 2014. évi Szaharov-díj jelöltje
- Philippe Dam, a Human Rights Watch Európáért és Közép-Ázsiáért felelős képviseleti igazgatója
- az EKSZ képviselője (megerősítendő)
2021. június 17., 10.30–11.15
10.	Eszmecsere a korrupcióról és az emberi jogokról az erről szóló ajánlással összefüggésben, az alábbiak részévételével:
- Susan Hawley, a Spotlight on Corruption ügyvezető igazgatója
- Björn Janson, az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjának főtitkárhelyettese
- Laure Brillaud, a Transparency International pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó szakreferense
2021. június 17., 11.15–12.00
11.	Eszmecsere az Európai Unió új Száhel-övezetre vonatkozó integrált stratégiájának emberi jogi dimenziójáról, az alábbiak részévételével:
- Ángel Losada Fernandez, nagykövet, az Európai Unió Száhel-övezetért felelős különleges képviselője (megerősítendő)
- Drissa Traoré, a Nemzetközi Emberi Jogi Szövetség (FIDH) és a Mali Emberi Jogi Egyesület (AMDH) közös programjának koordinátora
12.	Egyéb kérdések
13.	Következő ülés(ek)
	2021. július 12., 13.45–16.15 és 16.45–18.45 (Brüsszel)
2021. július 13., 9.00–12.00 (Brüsszel)

