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Subcommissie mensenrechten

DROI(2022)0516_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 16 mei 2022, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 17 mei 2022, 9.00 - 12.00 uur
Brussel
Zaal: Altiero Spinelli (3G-2)
16 mei 2022, 13.45 - 15.15 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	15 november 2021	PV – PE700.566v01-00
10 december 2021	PV – PE703.188v01-00
28 maart 2022	PV – PE730.112v01-00
4.	Openbare hoorzitting over de volgende stappen naar de universele afschaffing van de doodstraf

(zie afzonderlijk programma)
16 mei 2022, 15.15 - 15.45 uur
5.	Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Internationale Criminele Politieorganisatie (ICPO-Interpol)
AFET/9/08491
	2022/2025(INI)	

Rapporteur voor advies:

David Lega (PPE)

Bevoegd:

LIBE
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE731.600v01-00
	Behandeling ontwerpadvies
16 mei 2022, 16.45 - 17.45 uur
*** Met gesloten deuren ***
6.	Werkgroep NDICI - Europa in de wereld over het thematisch programma over mensenrechten en democratie
* * *
16 mei 2022, 17.45 - 18.45 uur
7.	Gedachtewisseling met Augusto Jordan Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, over de recente ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten en de rechtsstaat in het kader van de op 7 april 2022 aangenomen dringende resolutie van het Europees Parlement over deze kwestie
17 mei 2022, 9.00 - 9.45 uur
8.	Gedachtewisseling met lhbtiq-rechtenactivisten in het kader van de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (17 mei 2022)
17 mei 2022, 9.45 - 10.45 uur
9.	Gedachtewisseling over de mensenrechtensituatie in Vietnam met de Vietnamese delegatie die deelneemt aan de tiende mensenrechtendialoog tussen de EU en Vietnam
17 mei 2022, 10.45 - 11.30 uur
10.	Gedachtewisseling met Carlo Olmo, advocaat, "Cavaliere della Repubblica Italiana" en kinderrechtenactivist
17 mei 2022, 11.30 - 12.00 uur
*** Met gesloten deuren ***
11.	Voorbereidende vergadering met het oog op het werkbezoek van DROI aan Tunesië, 22-25 mei 2022
12.	Rondvraag
13.	Volgende vergaderingen
	15 juni 2022, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)
16 juni 2022, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

