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Attīstības komiteja

DEVE(2019)0904_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2019. gada 4. septembrī, plkst. 9.00–10.30  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 10.30–12.30 un plkst. 14.30–18.30
Ceturtdien, 2019. gada 5. septembrī, plkst. 9.00–12.30
Briselē
Telpa: Paul-Henri Spaak (5B001)
2019. gada 4. septembrī plkst. 9.00–10.30  (aiz slēgtām durvīm)
1.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2019. gada 4. septembrī plkst. 10.30–12.30
2.	Darba kārtības pieņemšana
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
4.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2019. gada 10. jūlijā	PV – PE639.757v01-00
2019. gada 24. jūlijā	PV – PE639.977v02-00
5.	Komisijas paziņojumi
DEVE/9/00619
	Komisijas paziņojums (iespējams)
6.	Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	

Atzinuma sagatavotājs:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE639.818v01-00
Atbildīgā komiteja:

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

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 9. septembrī plkst. 18.00
7.	Sadarbība ar Mjanmu attīstības jomā un humanitārā situācija valstī un reģionā
DEVE/9/01150
	Viedokļu apmaiņa ar ES delegācijas Mjanmā vadītāju Kristian Schmidt un Eiropas Komisiju
2019. gada 4. septembrī plkst. 14.30–15.30
8.	Sadarbība ar Irānu attīstības jomā, arī īpašo pasākumu izmantošana
DEVE/9/01147
	Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisiju un EĀDD
2019. gada 4. septembrī plkst. 15.30–15.45
*** Elektroniskā balsošana ***
9.	Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
DEVE/9/00542

Atzinuma sagatavotājs:

Charles Goerens (Renew)

 
	Budžeta grozījumu izskatīšana — balsojums par budžetu
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
2019. gada 4. septembrī plkst. 15.45–18.30
10.	Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonds Āfrikai: pašreizējais stāvoklis īstenošanā un turpmākās perspektīvas
DEVE/9/01151
	Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisiju
11.	Trūkstošie 2,5 triljoni USD ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai: kur un kā meklēt papildu līdzekļus
DEVE/9/01148
	Viedokļu apmaiņa ar ANO Attīstības programmas pārstāvjiem, gatavojoties ANO augsta līmeņa dialogam par attīstības finansēšanu, kurš norisināsies 2019. gada 26. septembrī
2019. gada 5. septembrī plkst. 9.00–12.30
12.	Etiopijas radikālās reformas un attīstības izredzes
DEVE/9/01149
	Viedokļu apmaiņa ar ES delegācijas Etiopijā vadītāju Johan Borgstam, Etiopijas vēstniecību Briselē un Eiropas Komisiju
13.	Klimata pārmaiņas: galvenā ietekme uz jaunattīstības valstīm un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 25. sesiju Santjago (Čīle) 2019. gada decembrī
DEVE/9/01152
	Viedokļu apmaiņa ar Klimata politikas tīklu
14.	Ebolas vīrusslimības uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā Republikā: ārkārtas situācijas perspektīvas un ES reakcija
DEVE/9/01076
	Viedokļu apmaiņa ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Programmas veselības aizsardzībai ārkārtas situācijās izpilddirektoru Michael Ryan
15.	Jautājumu laiks
16.	Dažādi jautājumi
17.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 30. septembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)
2019. gada 1. oktobrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)
● 2019. gada 8. oktobrī: balsošana par Saharova balvas finālistiem DEVE un AFET komiteju kopīgā ārkārtas sanāksmē

