PE644.815v01-00	4/5	OJ\1193930BG.rtf
BG
OJ\1193930BG.rtf	5/5	PE644.815v01-00
	BG
OJ\1193930BG.rtf	PE644.815v01-00
BG	Единство в многообразието	BG

Европейски парламент
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf



Комисия по външни работи

AFET(2019)1204_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.00–17.30 ч.
Четвъртък, 5 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)
4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	30 септември – 1 октомври 2019 г.	PV – PE643.164v01-00

14 октомври 2019 г.	PV – PE642.921v02-00
*** Време за електронно гласуване ***
4.	Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2018 г.
AFET/9/01369
	2019/2125(INI)	

Докладчик:

Изабел Визелер-Лима (PPE)
PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00
Водеща:

AFET


Подпомагащи:

FEMM –
Евелин Регнер (S&D)
AL – PE642.863v03-00
 
	Приемане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 22 октомври 2019 г., 16.00 ч.

5.	Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад
AFET/9/01503
	2019/2136(INI)	

Докладчик:

Дейвид Макалистър (PPE)
PR – PE641.442v02-00
AM – PE643.168v01-00
Водеща:

AFET


 
	Приемане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 8 ноември 2019 г., 11.00 ч.

6.	Изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г.
AFET/9/01458
	2019/2135(INI)	

Докладчик:

Арно Данжан (PPE)
PR – PE641.445v02-00
AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00
Водеща:

AFET


Подпомагащи:

AFCO –
Естебан Гонсалес Понс (PPE)
AD – PE643.103v02-00
AM – PE643.190v02-00
 
	Приемане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 8 ноември 2019 г., 12.00 ч.

7.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
AFET/9/01493
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Докладчик по становище:

Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.416v01-00
AM – PE643.133v02-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
Подпомагащи:

AFET



DEVE –
Томас Тобе (PPE)
PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 12.00 ч.

8.	Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
AFET/9/01511
	2018/0358M(NLE)	

Докладчик по становище:

Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.417v01-00
AM – PE643.186v01-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 12.00 ч.

9.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
AFET/9/01491
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Докладчик по становище:

Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v02-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Подпомагащи:

AFET



DEVE –
Томас Тобе (PPE)
PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

PECH –
Пиетро Бартоло (S&D)
PA – PE641.139v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 12.00 ч.

10.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
AFET/9/01504
	2018/0356M(NLE)	

Докладчик по становище:

Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***
4 декември 2019 г., 11.00 ч.
При закрити врати
11.	Заседание на координаторите на комисията AFET 
* * *
4 декември 2019 г., 14.00–17.30 ч.
Междупарламентарно заседание на комисии с участието на представители на националните парламенти на държавите – членки на ЕС
12.	Приоритети на външната политика на ЕС за новия институционален цикъл
Размяна на мнения с върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност / заместник-председателя на Комисията, Жозеп Борел 

13.	Бъдещото разширяване на ЕС – как да се преодолее дефицитът на доверие и да се стимулират реформите
Размяна на мнения с Оливер Вархели, комисар по въпросите на съседството и разширяването (очаква се потвърждение)
* * *
5 декември 2019 г., 9.00–10.00 ч.
При закрити врати
14.	Размяна на мнения относно положението в Алжир
5 декември 2019 г., 10.00–11.00 ч.
При закрити врати
15.	Размяна на мнения относно положението в Никарагуа
* * *
16.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
AFET/9/00875
	2019/2064(DEC)	COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

Докладчик по становище:

Вангелис Меймаракис (PPE)
PA – PE643.198v01-00
Водеща:

CONT –
Томаш Здеховски (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище

17.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
AFET/9/01027
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик по становище:

Вангелис Меймаракис (PPE)
PA – PE643.159v01-00
Водеща:

CONT –
Моника Холмайер (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище

18.	Разни въпроси
19.	Следващи заседания
	16 декември 2019 г., 19.00–20.30 ч. (Страсбург)

20 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

