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Subcomisia pentru drepturile omului

DROI(2021)0616_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 16 iunie 2021, 13.45 - 16.15 și 16.45 - 18.45
Joi, 17 iunie 2021, 9.00 - 12.00
Bruxelles
Sala: participare de la distanță (cu transmisie din sala Antall 4Q1)
16 iunie 2021, 13.45 - 14.45
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	14 aprilie 2021	PV – PE691.331v01-00
Împreună cu Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE, inclusiv privind dezinformarea (INGE)
4.	Prezentarea studiului „Tehnologiile digitale ca metodă de reprimare și control social”, în prezența:
- Dorota Głowacka, jurist, Fundația Panoptykon
- Richard Youngs, cercetător principal, Carnegie Europe, și profesor de relații internaționale, Universitatea din Warwick
16 iunie 2021, 14.45 - 16.15
Împreună cu Comisia pentru afaceri externe și în asociere cu Delegația pentru relațiile cu Afganistan
5.	Schimb de opinii pe tema drepturilor femeilor și a participării femeilor la procesul de reconstrucție din Afganistan, în prezența:
- Shaharzad Akbar - președintă, Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC)
- Sima Samar, militantă pentru drepturile omului, fostă ministră pentru problemele femeilor și fostă președintă a Afghan Independent Human Rights Commission
- Fawzia Koofi, membră a echipei afgane de negociere pentru pace
- Metra Mehran, tânără antreprenoare socială și cofondatoare a mișcării Feminine Perspectives
16 iunie 2021, 16.45 - 17.45
În asociere cu Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
6.	Schimb de opinii privind situația drepturilor omului din Myanmar, în prezența:
- Tom Andrews, raportor special al ONU privind situația drepturilor omului din Myanmar
- Maung Moe, jurnalist
- Ben Hardman, EarthRights International
16 iunie 2021, 17.45 - 18.45
În asociere cu Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană și cu Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină (de confirmat)
7.	Schimb de opinii pe tema ultimelor evouții privind drepturile omului din Columbia, ca urmare a rezoluției Parlamentului European din 29 aprilie 2021 referitoare la cea de a cincea aniversare a acordului de pace din Columbia, în prezența:
-reprezentant SEAE (de confirmat)
- Biroul de țară OHCHR (de confirmat)
- José Miguel Vivanco, director executiv, divizia pentru Americi, Human Rights Watch
17 iunie 2021, 9.00 - 9.45
Cu ușile închise
8.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
17 iunie 2021, 9.45 - 10.30
În asociere cu Delegația pentru relațiile cu Caucazul de Sud
9.	Discuție în urma dialogului UE-Azerbaidjan privind drepturile omului din 26 aprilie 2021, în prezența:
- Leyla Yunus, nominalizată la Premiul Saharov în 2014
- Philippe Dam, director de promovare pentru Europa și Asia Centrală, Human Rights Watch
-reprezentant SEAE (de confirmat)
17 iunie 2021, 10.30 - 11.15
10.	Schimb de opinii pe tema corupției și a drepturilor omului în contextul recomandării în acest sens, în prezența:
- Susan Hawley, directoare executivă Spotlight on Corruption
- Björn Janson, secretar executiv adjunct al GRECO, Consiliul Europei
- Laure Brillaud, consilier superior de politici – Anti-Money Laundering, Transparency International
17 iunie 2021, 11.15 - 12.00
11.	Schimb de opinii pe tema dimensiunii drepturilor omului a noii strategii integrate a Uniunii Europene în Sahel, în prezența:
- Ángel Losada Fernandez, ambasador, reprezentant special al Uniunii Europene pentru Sahel (de confirmat)
- Drissa Traoré, coordonator al programului comun al International Federation for Human Rights (FIDH) și al Malian Association for Human Rights (AMDH)
12.	Chestiuni diverse
13.	Reuniuni următoare
	12 iulie 2021, 13.45 - 16.15 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)
13 iulie 2021, 9.00 - 12.00 (Bruxelles)

