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Comissão do Desenvolvimento

DEVE(2019)0904_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 4 de setembro de 2019, 9.00–10.30  (reunião de coordenadores)  e 10.30–12.30 e 14.30–18.30
Quinta-feira, 5 de setembro de 2019, 9.00–12.30
Bruxelas
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
4 de setembro de 2019, 9.00–10.30  (à porta fechada)
1.	Reunião de coordenadores
* * *
4 de setembro de 2019, 10.30–12.30
2.	Aprovação da ordem do dia
3.	Comunicações da presidência
4.	Aprovação das atas das reuniões de
	10 de julho de 2019	PV – PE639.757v01-00
24 de julho de 2019	PV – PE639.977v02-00
5.	Comunicações da Comissão
DEVE/9/00619
	Declaração da Comissão (eventualmente)
6.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	

Relator de parecer:

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

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

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 9 de setembro de 2019, 18.00
7.	Cooperação para o desenvolvimento com Mianmar e a situação humanitária no país e na região
DEVE/9/01150
	Troca de pontos de vista com Kristian Schmidt, Chefe da Delegação da UE em Mianmar/Birmânia, e a Comissão Europeia
4 de setembro de 2019, 14.30–15.30
8.	Cooperação para o desenvolvimento com o Irão, incluindo a utilização de medidas especiais
DEVE/9/01147
	Troca de pontos de vista com a Comissão Europeia e o SEAE
4 de setembro de 2019, 15.30–15.45
*** Período de votação eletrónica ***
9.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
DEVE/9/00542

Relator de parecer:

Charles Goerens (Renew)

 
	Apreciação das alterações orçamentais - Votação das alterações orçamentais
*** Fim da votação eletrónica ***
4 de setembro de 2019, 15.45–18.30
10.	Fundo Fiduciário de Emergência da União Europeia para África - Ponto da situação da sua aplicação e perspetivas futuras
DEVE/9/01151
	Troca de pontos de vista com a Comissão Europeia
11.	Os 2,5 biliões de dólares desaparecidos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: onde e como procurar mais fundos?
DEVE/9/01148
	Troca de pontos de vista com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tendo em vista o diálogo de alto nível sobre o financiamento do desenvolvimento das Nações Unidas, em 26 de setembro de 2019
5 de setembro de 2019, 9.00–12.30
12.	As reformas e as perspetivas de desenvolvimento radicais da Etiópia
DEVE/9/01149
	Troca de pontos de vista com Johan Borgstam, Chefe da Delegação da UE na Etiópia, com a Embaixada da Etiópia em Bruxelas e com a Comissão Europeia
13.	Alterações climáticas: Os principais impactos para os países em desenvolvimento e o ponto da situação tendo em vista a Conferência sobre as Alterações Climáticas (COP 25), em Santiago do Chile, em dezembro de 2019
DEVE/9/01152
	Troca de pontos de vista com a Rede de Ação Climática
14.	Surto de ébola na República Democrática do Congo: perspetivas da emergência e da reação da UE
DEVE/9/01076
	Troca de pontos de vista com o Dr. Michael Ryan, diretor-executivo, Programa de Emergências Sanitárias, Organização Mundial de Saúde (OMS)
15.	Período de perguntas
16.	Diversos
17.	Próximas reuniões
	30 de setembro de 2019, 15.00–18.30 (Bruxelas)
1 de outubro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30 (Bruxelas)
● 8 de outubro de 2019 - Votação nos finalistas do Prémio Sakharov numa reunião conjunta extraordinária DEVE/AFET

