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Επιτροπή Ανάπτυξης

DEVE(2019)0904_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)  και από 10.30 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (5B001)
4 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.30  (κεκλεισμένων των θυρών)
1.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
4 Σεπτεμβρίου 2019, από 10.30 έως 12.30
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	10 Ιουλίου 2019	PV – PE639.757v01-00
24 Ιουλίου 2019	PV – PE639.977v02-00
5.	Ανακοινώσεις της Επιτροπής
DEVE/9/00619
	Δήλωση της Επιτροπής (ενδεχομένως)
6.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE639.818v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18.00
7.	Η αναπτυξιακή συνεργασία με τη Μιανμάρ και η ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα και την περιφέρεια
DEVE/9/01150
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Kristian Schmidt, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Μιανμάρ, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
4 Σεπτεμβρίου 2019, από 14.30 έως 15.30
8.	Αναπτυξιακή συνεργασία με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ειδικών μέτρων
DEVE/9/01147
	Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ
4 Σεπτεμβρίου 2019, από 15.30 έως 15.45
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
9.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
DEVE/9/00542

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Charles Goerens (Renew)

 
	Εξέταση τροπολογιών του προϋπολογισμού - Ψηφοφορία επί των τροπολογιών του προϋπολογισμού
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
4 Σεπτεμβρίου 2019, από 15.45 έως 18.30
10.	Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό Ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική - Κατάσταση της εφαρμογής και μελλοντικές προοπτικές
DEVE/9/01151
	Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
11.	Το έλλειμμα 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης: πού και πώς να αναζητηθούν περισσότερα κονδύλια;
DEVE/9/01148
	Ανταλλαγή απόψεων με το UNDP, ενόψει του διαλόγου υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στις 26 Σεπτεμβρίου 2019
5 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
12.	Οι ριζικές μεταρρυθμίσεις και οι προοπτικές ανάπτυξης της Αιθιοπίας
DEVE/9/01149
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Johan Borgstam, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αιθιοπία, με την πρεσβεία της Αιθιοπίας στις Βρυξέλλες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
13.	Κλιματική αλλαγή: Οι κύριες επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και η κατάσταση εν όψει της διάσκεψης της COP-25 για το κλίμα στο Σαντιάγο της Χιλής τον Δεκέμβριο του 2019
DEVE/9/01152
	Ανταλλαγή απόψεων με το δίκτυο δράσης για το κλίμα
14.	Επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: προοπτικές όσον αφορά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αντίδραση της ΕΕ
DEVE/9/01076
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Δρα Michael Ryan, εκτελεστικό διευθυντή, πρόγραμμα επειγουσών αναγκών στον τομέα της υγείας, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)
15.	Ώρα των ερωτήσεων
16.	Διάφορα
17.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	30 Σεπτεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
1 Οκτωβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
● 8 Οκτωβρίου 2019 — Ψηφοφορία για τους τελικούς υποψηφίους του Βραβείου Ζαχάρωφ σε έκτακτη κοινή συνεδρίαση των επιτροπών DEVE/AFET

