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Utskottet för utrikesfrågor

AFET(2019)1106_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 9.00–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (2Q2)
6 november 2019 kl. 9.00
** I LIBE-utskottets sammanträdeslokal PHS 3C50 ***

Tillsammans med utskottet för utveckling och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
1.	EU:s facilitet för Turkiet och situationen för syriska flyktingar i Turkiet
– Diskussion med Maciej Popowski, biträdande generaldirektör, GD NEAR, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och Förenta nationernas höge flyktingkommissarie (UNHCR) (preliminärt)
* * *
Kl. 10.15 i sammanträdeslokal József Antall 2Q2
2.	Godkännande av föredragningslistan
3.	Meddelanden från ordföranden
4.	Justering av sammanträdesprotokoll
	10 juli 2019	PV – PE639.743v01-00
24 juli 2019	PV – PE639.852v01-00
2–3 september 2019	PV – PE641.074v01-00
8 oktober 2019	PV – PE641.425v01-00
5.	Diskussion med Gabriela Cuevas, ordförande för Interparlamentariska unionen
Punkterna 6 och 7: Gemensam debatt med underutskottet för säkerhet och försvar
6.	Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport
AFET/9/01503
	2019/2136(INI)	

Föredragande:

David McAllister (PPE)
PR – PE641.442v02-00
Ansvarigt utskott:

AFET


 
	Diskussion
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 november 2019 kl. 11.00
7.	Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018
AFET/9/01458
	2019/2135(INI)	

Föredragande:

Arnaud Danjean (PPE)
PR – PE641.445v02-00
Ansvarigt utskott:

AFET


Rådgivande utskott:

AFCO –
(PPE)

 
	Diskussion
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 november 2019 kl. 12.00
* * *
8.	Uppdatering om situationen i Venezuela och avrapportering om den internationella konferensen om den venezuelanska flykting- och migrationskrisen
– Diskussion med Veronique Lorenzo, avdelningschef för Sydamerika vid Europeiska utrikestjänsten
6 november 2019 kl. 14.30
9.	Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz: lägesrapport
– Diskussion med Christian Leffler, biträdande generalsekreterare för Europeiska utrikestjänsten
6 november 2019 kl. 15.30
Tillsammans med utskottet för utveckling
10.	Diskussion om den senaste utvecklingen i Afghanistan med Gunnar Wiegand, verkställande direktör för Asien/Stillahavsområdet vid Europeiska utrikestjänsten, och Pierre Amilhat, direktör för Asien och Mellanöstern, GD DEVCO, kommissionen
6 november 2019 kl. 16.30
Det aktuella läget i pågående interinstitutionella förhandlingar
Tillsammans med utskottet för utveckling, artikel 58 i arbetsordningen (se separat förslag till föredragningslista)
11.	Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Föredragande:

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

Ansvarigt utskott:

AFET, DEVE


 
6 november 2019 kl. 17.00
Inom stängda dörrar
12.	AFET-samordnarnas sammanträde (direkt efter AFET-utskottets sammanträde)
7 november 2019 kl. 9.00
13.	Diskussion med Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar
7 november 2019 kl. 10.00
Inom stängda dörrar
14.	Strategisk dialog med Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om programplaneringen av bistånd till Marocko inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet för perioden 2019–2020
7 november 2019 kl. 10.30
Inom stängda dörrar
15.	Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien – den senaste utvecklingen och EU:s valmöjligheter
– Diskussion med Helga Schmid, generalsekreterare för Europeiska utrikestjänsten (preliminärt)

16.	Övriga frågor
17.	Kommande sammanträden
	18 november 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
25 november 2019 kl. 19.00–20.30 (Strasbourg)

