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Cilvēktiesību apakškomiteja

DROI(2021)0616_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2021. gada 16. jūnijā, plkst. 13.45–16.15 un plkst. 16.45–18.45
Ceturtdien, 2021. gada 17. jūnijā, plkst. 9.00–12.00
Briselē
Telpa: attālināta dalība (izmantojot telpu Antall 4Q1)
2021. gada 16. jūnijā plkst. 13.45–14.45
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2021. gada 14. aprīlī	PV – PE691.331v01-00
Kopīgi ar Īpašo komiteju attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju (INGE)
4.	Iepazīstināšana ar pētījumu “Digitālās tehnoloģijas kā represiju un sociālās kontroles līdzeklis”, klātesot:
- fonda “Panoptykon” juristei Dorota Głowacka,
- “Carnegie Europe” vecākajam līdzstrādniekam un Varvikas Universitātes starptautisko attiecību profesoram Richard Youngs
2021. gada 16. jūnijā plkst. 14.45–16.15
Kopā ar Ārlietu komiteju un sadarbībā ar Delegāciju attiecībām ar Afganistānu
5.	Viedokļu apmaiņa par sieviešu tiesībām un sieviešu dalību Afganistānas rekonstrukcijas procesā, klātesot:
- Afganistānas neatkarīgās cilvēktiesību komisijas (AIHRC) priekšsēdētājai Shaharzad Akbar, 
- cilvēktiesību aizstāvei, bijušajai sieviešu tiesību ministrei un bijušajai Afganistānas neatkarīgās cilvēktiesību komisijas (AIHRC) priekšsēdētājai Sima Samar, 
- Afganistānas miera sarunu grupas dalībniecei Fawzia Koofi,
- jaunajai sociālajai uzņēmējai un Sieviešu perspektīvu kustības līdzdibinātājai Metra Mehran
2021. gada 16. jūnijā plkst. 16.45–17.45
Sadarbībā ar Delegāciju attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
6.	Viedokļu apmaiņa par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā, klātesot:
- ANO īpašajam referentam par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā Tom Andrews,
- žurnālistam Maung Moe,
- organizācijas “EarthRights International” pārstāvim Ben Hardman
2021. gada 16. jūnijā plkst. 17.45–18.45
Sadarbībā ar Delegāciju Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā un Delegāciju attiecībām ar Andu Kopienas valstīm (VĒL JĀAPSTIPRINA)
7.	Viedokļu apmaiņa par nesenajiem notikumiem cilvēktiesību jomā Kolumbijā pēc Eiropas Parlamenta 2021. gada 29. aprīļa rezolūcijas par Miera līguma noslēgšanas piecu gadu atceres dienu Kolumbijā, klātesot:
- EĀDD pārstāvim (VĒL JĀAPSTIPRINA),
- OHCHR valsts biroja pārstāvim (VĒL JĀAPSTIPRINA),
- organizācijas "Human Rights Watch" Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas nodaļas izpilddirektoram José Miguel Vivanco
2021. gada 17. jūnijā plkst. 9.00–9.45
Aiz slēgtām durvīm
8.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2021. gada 17. jūnijā plkst. 9.45–10.30
Sadarbībā ar Delegāciju attiecībām ar Dienvidkaukāza valstīm
9.	Turpmākie pasākumi pēc ES un Azerbaidžānas cilvēktiesību dialoga 2021. gada 26. aprīlī, klātesot:
- 2014. gada Saharova balvas kandidātei Leyla Yunus,
- organizācijas "Human Rights Watch" Eiropas un Vidusāzijas nodaļas aizstāvības direktoram Philippe Dam,
- EĀDD pārstāvim (VĒL JĀAPSTIPRINA)
2021. gada 17. jūnijā plkst. 10.30–11.15
10.	Viedokļu apmaiņa par korupciju un cilvēktiesībām saistībā ar ieteikumu šajā jautājumā, klātesot:
- iniciatīvas “Spotlight on Corruption” izpilddirektorei Susan Hawley, 
- Eiropas Padomes GRECO izpildsekretāra vietniekam Björn Janson,
- organizācijas “Transparency International” vecākajai politikas speciālistei nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos Laure Brillaud
2021. gada 17. jūnijā plkst. 11.15–12.00
11.	Viedokļu apmaiņa par cilvēktiesību dimensiju jaunajā Eiropas Savienības Integrētajā stratēģijā attiecībā uz Sāhelu, klātesot:
- vēstniekam un Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Sāhelā Ángel Losada Fernandez (VĒL JĀAPSTIPRINA),
- Starptautiskās Cilvēktiesību federācijas (FIDH) un Mali Cilvēktiesību asociācijas (AMDH) kopīgās programmas koordinatoram Drissa Traoré
12.	Dažādi jautājumi
13.	Nākamās sanāksmes
	2021. gada 12. jūlijā plkst. 13.45–16.15 un plkst. 16.45–18.45 (Briselē)
2021. gada 13. jūlijā plkst. 9.00–12.00 (Briselē)

