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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Marți, 1 decembrie 2020, 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: participare de la distanță (cu transmisie din sala Spaak 1A2)

1 decembrie 2020, 13.45 - 15.45
1.

Adoptarea ordinii de zi

2.

Comunicări ale președinției

3.

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 28 septembrie 2020

PV – PE658.796v01-00

În asociere cu Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică
4.

Schimb de opinii privind cel de al treilea raport al Grupului ONU de experți
internaționali și regionali eminenți pentru Yemen, intitulat „Yemen: A Pandemic
of Impunity in a Tortured Land” („Yemen: o pandemie de impunitate într-o țară
chinuită”), în prezența:
- Kamel Jendoubi (Tunisia), președintele Grupului ONU de experți internaționali
și regionali eminenți (UN GEE) pentru Yemen, fost ministru pentru drepturile
omului și societatea civilă al Tunisiei
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- Melissa Parke (Australia), membră a UN GEE, fostă membră a Parlamentului
federal și fost ministru pentru dezvoltarea internațională
- Ardi Imseis (Canada), membru al UN GEE, director academic asociat pentru
programele de drept internațional, Queens University (Toronto)
Împreună cu Comisia pentru afaceri externe, în asociere cu Delegația pentru relațiile cu
Belarus și Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
5.

Schimb de opinii cu privire la eforturile internaționale de anchetare a
încălcărilor drepturilor omului și de urmărire a justiției pentru victimele din
Belarus în urma alegerilor prezidențiale din 9 august 2020, în prezența:
- Anaïs Marin, raportoare specială a ONU privind situația drepturilor omului în
Belarus
- Wolfgang Benedek, raportor pentru raportul OSCE în temeiul mecanismului
de la Moscova din privind presupusele încălcări ale drepturilor omului legate de
alegerile prezidențiale din 9 august din Belarus,
- Eugenia Andreyuk, avocată în domeniul drepturilor omului, expertă în
Comitetul internațional pentru anchetarea torturii și expertă a Centrului
antidiscriminare „Memorial”)

1 decembrie 2020, 16.45 - 17.15
6.

Protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației
AFET/9/03577
2020/2116(INI)
Raportoare:
Tineke Strik (Verts/ALE)
PR – PE660.103v01-00
Comisie competentă:
AFET
Avize:
DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
PA – PE658.918v01-00
AM – PE660.082v01-00
LIBE
Sira Rego (GUE/NGL)
PA – PE658.862v01-00
AM – PE660.341v01-00
FEMM
Decizie: fără aviz
 Examinarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 7 decembrie 2020, 12.00

7.

Chestiuni diverse

8.

Reuniuni următoare
 11 decembrie 2020, 9.00 - 11.00 (Bruxelles)
***

1 decembrie 2020, 17.15 - 18.45
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Cu ușile închise
Reuniune a coordonatorilor
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