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Utskottet för utrikesfrågor

AFET(2020)0120_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 20 januari 2020 kl. 15.00–16.30 och kl. 16.30–17.30  (samordnarnas sammanträde)
Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Bryssel
Lokal: József Antall (2Q2)
20 januari 2020 kl. 15.00–16.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
4.	Justering av sammanträdesprotokoll
	6–7 november 2019	PV – PE643.170v01-00
18 november 2019	PV – PE644.749v01-00
25 november 2019	PV – PE644.816v01-00
5.	Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet
AFET/9/01194
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Föredragande av yttrande:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.758v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE –
Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 3 februari 2020 kl. 12.00
6.	Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat viseringsförfarande
AFET/9/01192
***	2019/0182(NLE)	

Föredragande av yttrande:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.757v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE –
Antony Hook (Renew)
PR – PE644.818v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 3 februari 2020 kl. 12.00
20 januari 2020 kl. 15.45
Inom stängda dörrar
7.	Diskussion med João Vale de Almeida, nyutnämnd chef för EU:s delegation till Förenade kungariket (i enlighet med förklaringen om politisk ansvarsskyldighet från vice ordföranden/den höga representanten)
20 januari 2020 kl. 16.30–17.30  (samordnarnas sammanträde)
Inom stängda dörrar
8.	Samordnarnas sammanträde
* * *
21 januari 2020 kl. 9.00
9.	Rapport från AFET-utskottets delegation till Ukraina den 5–7 december 2019
21 januari 2020 kl. 9.15–11.15
10.	Offentlig utfrågning; ”Det östliga partnerskapet – en vision för utvecklingen efter 2020” – se separat program
* * *
Tillsammans med delegationen för förbindelserna med Sydkaukasien
11.	Diskussion om situationen i Georgien, även längs de administrativa gränslinjerna, med Kacha Kutjava, vice talman för Georgiens parlament, och Ketevan Tsichelasjvili, minister för försoning och medborgerlig jämlikhet i Georgien
------
12.	Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
AFET/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Ordförande:

David McAllister (PPE)

Ansvarigt utskott:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Behandling av förslag till yttrande i form av en skrivelse
21 januari 2020 kl. 14.30
Tillsammans med delegationen för förbindelserna med Mercosur
13.	Diskussion med utrikesministern för Paraguay (tillförordnat ordförandeskap för Mercosur), ambassadör Antonio Rivas, om förbindelserna mellan EU och Mercosur
21 januari 2020 kl. 15.00
Det aktuella läget i pågående interinstitutionella förhandlingar

Tillsammans med utskottet för utveckling, artikel 58 i arbetsordningen (se separat förslag till föredragningslista)
14.	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


 
15.	Inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
AFET/9/01502
***I	2018/0247(COD)	COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

AFET


 
21 januari 2020 kl. 15.30–16.30
16.	Diskussion med Gordan Grlić Radman, Kroatiens utrikes- och Europaminister, om det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar
21 januari 2020 kl. 16.30–17.30
Tillsammans med underutskottet för säkerhet och försvar och delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling
17.	Diskussion med Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare
21 januari 2020 kl. 17.30
*** Elektronisk omröstning ***
18.	Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
AFET/9/01027
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Föredragande av yttrande:

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

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 december 2019 kl. 17.00
19.	Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
AFET/9/00875
	2019/2064(DEC)	COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

Föredragande av yttrande:

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

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE639.835v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 december 2019 kl. 17.00
20.	Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
AFET/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Ordförande:

David McAllister (PPE)

Ansvarigt utskott:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
21 januari 2020 kl. 17.45–18.30
21.	Diskussion med Adel al-Jubeir, Saudiarabiens utrikesminister
22.	Övriga frågor
23.	Kommande sammanträden
	3 februari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

