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ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 16 juni 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.45 uur

Donderdag 17 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur

Brussel

Zaal: deelname op afstand (via Antall 4Q1)

16 juni 2021, 13.45 - 14.45 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 14 april 2021 PV – PE691.331v01-00

Samen met de Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische 
processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie (INGE)

4. Presentatie van de studie: "Digitale technologieën als een middel van repressie en 
sociale controle", in aanwezigheid van:
- Dorota Głowacka, juridisch medewerker, stichting Panoptykon
- Richard Youngs, senior fellow, Carnegie Europe en hoogleraar internationale 
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betrekkingen, Universiteit van Warwick

16 juni 2021, 14.45 - 16.15 uur

Samen met de Commissie buitenlandse zaken en in samenwerking met de Delegatie voor de 
betrekkingen met Afghanistan

5. Gedachtewisseling over vrouwenrechten en de deelname van vrouwen aan het 
wederopbouwproces van Afghanistan, in aanwezigheid van:
- Shaharzad Akbar – voorzitter van de Afghaanse onafhankelijke 
mensenrechtencommissie (AIHRC)
- Sima Samar, mensenrechtenactivist, voormalig minister van Vrouwenzaken, en 
voormalig voorzitter van de Afghaanse onafhankelijke mensenrechtencommissie
- Fawzia Koofi, lid van het Afghaanse vredesonderhandelingsteam
- Metra Mehran, jonge sociale ondernemer en medeoprichter van de Feminine 
Perspectives Movement

16 juni 2021, 16.45 - 17.45 uur

In samenwerking met de Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen 
en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (Asean)

6. Gedachtewisseling over de mensenrechtensituatie in Myanmar, in aanwezigheid 
van:
- Tom Andrews, de speciale rapporteur van de VN voor de 
mensenrechtensituatie in Myanmar
- Maung Moe, journalist
- Ben Hardman, EarthRights International

16 juni 2021, 17.45 - 18.45 uur

In samenwerking met de EP-Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire 
Vergadering en de Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de 
Andesgemeenschap (nog te bevestigen)

7. Gedachtewisseling over de recente ontwikkelingen op het gebied van de 
mensenrechten in Colombia naar aanleiding van de resolutie van het Europees 
Parlement van 29 april 2021 over de vijfde verjaardag van het vredesakkoord in 
Colombia, in aanwezigheid van :
- vertegenwoordiger EDEO (nog te bevestigen)
- landenbureau OHCHR (nog te bevestigen)
- José Miguel Vivanco, uitvoerend directeur, Divisie Noord- en Zuid-Amerika, 
Human Rights Watch
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17 juni 2021, 9.00 - 9.45 uur

Met gesloten deuren

8. Coördinatorenvergadering

* * *

17 juni 2021, 9.45 - 10.30 uur

In samenwerking met de delegatie voor de betrekkingen met de zuidelijke Kaukasus

9. Follow-up van de mensenrechtendialoog EU-Azerbeidzjan van 26 april 2021, in 
aanwezigheid van :
- Leyla Yunus, kandidaat voor de Sacharovprijs 2014
- Philippe Dam, directeur belangenbehartiging voor Europa en Centraal-Azië, 
Human Rights Watch
- vertegenwoordiger EDEO (nog te bevestigen)

17 juni 2021, 10.30 - 11.15 uur

10. Gedachtewisseling over corruptie en mensenrechten in het kader van de 
aanbeveling ter zake, in aanwezigheid van:
- Susan Hawley, uitvoerend directeur van Spotlight on Corruption
- Björn Janson, plaatsvervangend uitvoerend secretaris van GRECO, Raad van 
Europa
- Laure Brillaud, senior beleidsmedewerker – Anti-witwaspraktijken, 
Transparency International

17 juni 2021, 11.15 - 12.00 uur

11. Gedachtewisseling over de mensenrechtendimensie van de nieuwe geïntegreerde 
strategie van de Europese Unie voor de Sahel, in aanwezigheid van:
- Ángel Losada Fernandez, ambassadeur, speciaal vertegenwoordiger van de 
Europese Unie voor de Sahel (nog te bevestigen)
- Drissa Traoré, coördinator van het gezamenlijke programma van de 
Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH) en de Malinese 
Associatie voor de Mensenrechten (AMDH)

12. Rondvraag

13. Volgende vergaderingen
 12 juli 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
 13 juli 2021, 9.00 - 12.00 uur (Brussel)
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