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DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. balandžio 14 d., trečiadienis, 9.00–12.00 val., 13.45–16.15 val. ir 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: nuotolinis dalyvavimas (Antáll 4Q2)

2021 m. balandžio 14 d. 9.00–10.30 val.
1.

Darbotvarkės tvirtinimas

2.

Pirmininkės pranešimai

Uždaras
Kartu su Užsienio reikalų komitetu ir Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
3.

Keitimasis nuomonėmis dėl būsimos ES strategijos Kinijos atžvilgiu turint
omenyje neseniai patvirtintus atsakomuosius veiksmus dėl sankcijų
***

2021 m. balandžio 14 d. 10.30–12.00 val.
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Uždaras
4.

Koordinatorių posėdis
***

2021 m. balandžio 14 d. 13.45–14.45 val.
Kartu su Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
5.

Keitimasis nuomonėmis su Paryžiaus politikos mokslų instituto ekonomikos
profesoriumi Sergejumi Gurievu

2021 m. balandžio 14 d. 14.45–16.15 val.
6.

Keitimasis nuomonėmis JT visuotinio tyrimo „Laisvės netekę vaikai“
rekomendacijų įgyvendinimo tema. Dalyvauja:
– JT paskirtas nepriklausomas ekspertas teisių klausimais, pagrindinis JT
visuotinio tyrimo autorius ir Pasaulinio švietimo žmogaus teisių klausimais
universitetų tinklo generalinis sekretorius prof. Manfred Novak,
– Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovė Carina Ferreira-Borges (dar
nepatvirtinta),
– Pasaulinio švietimo žmogaus teisių klausimais universitetų tinklo atstovas
Manu Krishan (dar nepatvirtinta),
– UNICEF vyresnioji patarėja vaiko apsaugos klausimais Kirsten Di Martino

2021 m. balandžio 14 d. 16.45–17.45 val.
Kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetu (dar nepatvirtinta)
7.

Keitimasis nuomonėmis valstybės pareigūnų atskaitomybės už tarptautinius
nusikaltimus tema. Dalyvauja:
– Briuselio laisvojo universiteto (ULB) Teisės fakulteto Tarptautinės teisės centro
Tarptautinės viešosios teisės profesorius Vaios Koutroulis,
– Kelno universiteto Tarptautinės taikos ir saugumo teisės instituto profesorius ir
direktorius Claus Kreß,
– Europos konstitucinių ir žmogaus teisių centro (ECCHR) patarėja teisės
klausimais, atsakinga už tarptautinį nusikalstamumą ir atskaitomybę, Chantal
Meloni

2021 m. balandžio 14 d. 17.45–18.45 val.
8.

Keitimasis nuomonėmis valstybės politikos dėl atminties, tiesos ir teisingumo
proceso Argentinoje tema. Dalyvauja:
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– Užsienio reikalų, tarptautinės prekybos ir tikėjimo ministerijos specialusis
įgaliotinis žmogaus teisių klausimais Remo Gerardo Carlotto,
– ESMA muziejaus ir atminimo vietos (buvusio Nelegalaus sulaikymo,
kankinimo ir naikinimo centro) (angl. ESMA Museum and Site of Memory –
Former Clandestine Centre of Detention, Torture, and Extermination) vykdomoji
direktorė Alejandra Naftal,
– Argentinos Respublikos ambasadorius ES Pablo Grinspun
9.

Kiti klausimai

10.

Kiti posėdžiai
 2021 m. gegužės 25 d. 13.45–16.15 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)
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