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Podvýbor pre ľudské práva

DROI(2022)0126_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 26. januára 2022 od 13.45 do 14.45 h  (ustanovujúca schôdza)  a od 14.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h
štvrtok 27. januára 2022 od 9.00 do 12.00 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1)
26. januára 2022 od 13.45 do 14.45 h  (ustanovujúca schôdza)
1.	Ustanovujúca schôdza
Otvorenie schôdze dočasným predsedníctvom
2.	Voľba predsedu/predsedníčky
S novozvoleným predsedníctvom
3.	Voľba prvého podpredsedu/prvej podpredsedníčky
4.	Voľba druhého podpredsedu/druhej podpredsedníčky
5.	Voľba tretieho podpredsedu/tretej podpredsedníčky
6.	Voľba štvrtého podpredsedu/štvrtej podpredsedníčky
* * *
7.	Prijatie programu schôdze
8.	Oznámenia predsedníctva
26. januára 2022 od 14.45 do 16.15 h
9.	Odborná správa Siete Eurojustu pre vyšetrovanie genocídy – Trestné stíhania za porušenia sankcií (reštriktívnych opatrení) vo vnútroštátnych jurisdikciách: porovnávacia analýza
26. januára 2022 od 16.45 do 17.45 h
10.	Výmena názorov o nedávnom vývoji v oblasti základných práv a právneho štátu v Hongkongu
26. januára 2022 od 17.45 do 18.15 h
11.	Výmena názorov s aktivistom za ľudské práva Ramym Shaathom
26. januára 2022 od 18.15 do 18.45 h
12.	Smerom k stratégii EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete: zmierňovanie dosahu pandémie ochorenia COVID-19
AFET/9/07047
	2021/2209(INI)	

Spravodajca:

David Lega (PPE)
PR – PE698.973v01-00
AM – PE702.918v01-00
Gestorský výbor:

AFET*


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE*
György Hölvényi (PPE)
PA – PE700.642v01-00

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE699.300v01-00
AM – PE703.004v01-00
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. december 2021, 12.00 h
27. januára 2022 od 9.00 do 10.00 h
13.	Výmena názorov o situácii v oblasti ľudských a pracovných práv na Srí Lanke
27. januára 2022 od 10.00 do 11.00 h
14.	Výmena názorov o situácii v oblasti ľudských práv v Líbyi a základných práv migrantov:
– predstavenie správy OHCHR: V neistých a nedôstojných podmienkach: nútené vyhostenie migrantov z Líbye
– predstavenie správy nezávislej vyšetrovacej misie o Líbyi (FFM)
15.	Rôzne otázky
16.	Nasledujúce schôdze
	7. februára 2022 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
* * *
27. januára 2022 od 11.00 do 12.00 h
*** Za zatvorenými dverami ***
17.	Schôdza koordinátorov

