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Výbor pre zahraničné veci

AFET(2020)0120_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 20. januára 2020 od 15.00 do 16.30 h a od 16.30 do 17.30 h  (schôdza koordinátorov)
utorok 21. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (2Q2)
20. januára 2020 od 15.00 do 16.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
4.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	6. – 7. novembra 2019	PV – PE643.170v01-00
18. novembra 2019	PV – PE644.749v01-00
25. novembra 2019	PV – PE644.816v01-00
5.	Uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
AFET/9/01194
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.758v01-00
Gestorský výbor:

LIBE –
Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. február 2020, 12.00 h
6.	Uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz
AFET/9/01192
***	2019/0182(NLE)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.757v01-00
Gestorský výbor:

LIBE –
Antony Hook (Renew)
PR – PE644.818v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. február 2020, 12.00 h
20. januára 2020 od 15.45 h
Za zatvorenými dverami
7.	Výmena názorov s Joãom Valem de Almeida, novovymenovaným vedúcim delegácie EÚ v v Spojenom kráľovstve (v súlade s vyhlásením VP/PK o politickej zodpovednosti)
20. januára 2020 od 16.30 do 17.30 h  (schôdza koordinátorov)
Za zatvorenými dverami
8.	Schôdza koordinátorov
* * *
21. januára 2020 od 9.00 h
9.	Debrífing o návšteve delegácie výboru AFET na Ukrajine 5. – 7. decembra 2019
21. januára 2020 od 9.15 do 11.15 h
10.	VEREJNÉ VYPOČUTIE: Východné partnerstvo - vízia rozvoja po roku 2020 - pozri osobitný program
* * *
V spolupráci s Delegáciou pre vzťahy so Zakaukazskom (DSCA)
11.	Výmena názorov o situácii v Gruzínsku, a to aj pozdĺž administratívnej demarkačnej línie, s Kakhom Khudavom, podpredsedom gruzínskeho parlamentu, a Ketevan Cichelašviliovou, štátnou tajomníčkou pre zmierenie a občiansku rovnosť Gruzínska
------
12.	Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
AFET/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Predseda:

David McAllister (PPE)

Gestorský výbor:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska vo forme listu
21. januára 2020 od 14.30 h
V spolupráci s Delegáciou pre vzťahy s Mercosurom
13.	Výmena názorov s ministrom zahraničných vecí Paraguajskej republiky (dočasné predsedníctvo združenia Mercosur), veľvyslancom Antoniom Rivasom, o vzťahoch medzi EÚ a združením Mercosur
21. januára 2020 od 15.00 h
Súčasný stav prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní

Spoločne s Výborom pre rozvoj, článok 58 (pozri osobitný návrh programu)
14.	Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Spravodajcovia:

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

Gestorský výbor:

AFET, DEVE


 
15.	Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)
AFET/9/01502
***I	2018/0247(COD)	COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Spoluspravodajcovia:

Tonino Picula (S&D)
Željana Zovko (PPE)

Gestorský výbor:

AFET


 
21. januára 2020 od 15.30 do 16.30 h
16.	Výmena názorov s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grlićom Radmanom o prioritách chorvátskeho predsedníctva
21. januára 2020 od 16.30 do 17.30 h
Spoločne s Podvýborom pre bezpečnosť a obranu a v spolupráci s Delegáciou pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO
17.	Výmena názorov s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom
21. januára 2020 od 17.30 h
*** Elektronické hlasovanie ***
18.	Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia
AFET/9/01027
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Vangelis Meimarakis (PPE)
PA – PE643.159v01-00
AM – PE644.929v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. december 2019, 17.00 h
19.	Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
AFET/9/00875
	2019/2064(DEC)	COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Vangelis Meimarakis (PPE)
PA – PE643.198v01-00
AM – PE644.930v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE639.835v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. december 2019, 17.00 h
20.	Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
AFET/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Predseda:

David McAllister (PPE)

Gestorský výbor:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	prijatie návrhu stanoviska vo forme listu
*** Koniec elektronického hlasovania ***
21. januára 2020 od 17.45 do 18.30 h
21.	Výmena názorov s ministrom zahraničných vecí Saudskoarabského kráľovstva Ádilom al-Džubajrom
22.	Rôzne otázky
23.	Nasledujúce schôdze
	3. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

