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Комисия по външни работи

AFET(2020)0120_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 20 януари 2020 г., 15.00–16.30 ч. и 16.30–17.30 ч.  (заседание на координаторите)
Вторник, 21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)
20 януари 2020 г., 15.00–16.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
4.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	6-7 ноември 2019 г.	PV – PE643.170v01-00
18 ноември 2019 г.	PV – PE644.749v01-00
25 ноември 2019 г.	PV – PE644.816v01-00
5.	Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
AFET/9/01194
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Докладчик по становище:

Петрас Аущревичюс (Renew)
PA – PE646.758v01-00
Водеща:

LIBE –
Петър Витанов (S&D)
PR – PE646.765v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 3 февруари 2020 г., 12.00 ч.
6.	Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим
AFET/9/01192
***	2019/0182(NLE)	

Докладчик по становище:

Петрас Аущревичюс (Renew)
PA – PE646.757v01-00
Водеща:

LIBE –
Антъни Хук (Renew)
PR – PE644.818v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 3 февруари 2020 г., 12.00 ч.
20 януари 2020 г., 15.45 ч.
При закрити врати
7.	Размяна на мнения с Жоао Вале де Алмейда, новоназначен ръководител на делегацията на ЕС в Обединеното кралство (в съответствие с декларацията относно политическата отговорност на върховния представител/заместник-председател)
20 януари 2020 г., 16.30–17.30 ч.  (заседание на координаторите)
При закрити врати
8.	Заседание на координаторите
* * *
21 януари 2020 г., 9.00 ч.
9.	Отчет относно делегацията на комисията по външни работи в Украйна на 5 – 7 декември 2019 г.
21 януари 2020 г., 9.15–11.15 ч.
10.	ОТКРИТО ИЗСЛУШВАНЕ: „Източното партньорство – визия за развитие след 2020“ – вж. отделна програма
* * *
Съвместно с Делегацията за връзки с Южен Кавказ (DSCA)
11.	Размяна на мнения относно положението в Грузия, включително по административната граница, с Кака Кучава, заместник-председател на Парламента на Грузия, и с Кетеван Цихелашвили, държавен министър на Грузия по въпросите на помирението и гражданската равнопоставеност
------
12.	Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
AFET/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Председател:

Дейвид Макалистър (PPE)

Водеща:

AFCO –
Ги Верхофстад (Renew)

 
	Разглеждане на проекта на становище под формата на писмо
21 януари 2020 г., 14.30 ч.
Съвместно с Делегацията за връзки с Меркосур
13.	Размяна на мнения с министъра на външните работи на Република Парагвай (временно председателство на Меркосур), посланик Антонио Ривас, относно отношенията между ЕС и Меркосур
21 януари 2020 г., 15.00 ч.
Актуално състояние на текущите междуинституционални преговори:

Съвместно с комисията по развитие, член 58 (вж. отделен проект на дневен ред)
14.	Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Докладчици:

Михаел Галер (PPE)
Шарл Гьоренс (Renew)
Мария Арена (S&D)
Раса Юкнявичиене (PPE)

Водещи:

AFET, DEVE


 
15.	Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)
AFET/9/01502
***I	2018/0247(COD)	COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Съдокладчици:

Тонино Пицула (S&D)
Желяна Зовко (PPE)

Водеща:

AFET


 
21 януари 2020 г., 15.30–16.30 ч.
16.	Размяна на мнения с Гордан Гърлич Радман, министър на външните работи и европейските въпроси на Република Хърватия, относно приоритетите на хърватското председателство
21 януари 2020 г., 16.30–17.30 ч.
Съвместно с подкомисията по сигурност и отбрана и съвместно с Делегацията за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
17.	Размяна на мнения с Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО
21 януари 2020 г., 17.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
18.	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
AM – PE644.929v01-00
Водеща:

CONT –
Моника Холмайер (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 11 декември 2019 г., 17.00 ч.
19.	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
AM – PE644.930v01-00
Водеща:

CONT –
Томаш Здеховски (PPE)
PR – PE639.835v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 11 декември 2019 г., 17.00 ч.
20.	Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
AFET/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Председател:

Дейвид Макалистър (PPE)

Водеща:

AFCO –
Ги Верхофстад (Renew)

 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо
*** Край на електронното гласуване ***
21 януари 2020 г., 17.45–18.30 ч.
21.	Размяна на мнения с Адел ал Джубейр, държавен министър на външните работи на Кралство Саудитска Арабия
22.	Разни въпроси
23.	Следващи заседания
	3 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

