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Comisia pentru dezvoltare

DEVE(2019)0904_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 4 septembrie 2019, 9.00 - 10.30 (reuniune a coordonatorilor) și 10.30 - 12.30 și 14.30 - 18.30
Joi, 5 septembrie 2019, 9.00 - 12.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
4 septembrie 2019, 9.00 - 10.30  (cu ușile închise)
1.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
4 septembrie 2019, 10.30 - 12.30
2.	Adoptarea ordinii de zi
3.	Comunicări ale președinției
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	10 iulie 2019	PV – PE639.757v01-00

24 iulie 2019	PV – PE639.977v02-00
5.	Anunțuri ale Comisiei
DEVE/9/00619
	Declarație a Comisiei (dacă este cazul)

6.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	

Raportor pentru aviz:

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

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

 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019, 18.00
7.	Cooperarea pentru dezvoltare cu Myanmar și situația umanitară din această țară și din regiune
DEVE/9/01150
	Schimb de opinii cu Kristian Schmidt, șeful Delegației UE în Myanmar, și cu Comisia Europeană

4 septembrie 2019, 14.30 - 15.30
8.	Cooperarea pentru dezvoltare cu Iranul, inclusiv utilizarea unor măsuri speciale
DEVE/9/01147
	Schimb de opinii cu Comisia Europeană și cu SEAE

4 septembrie 2019, 15.30 - 15.45
*** Votare electronică ***
9.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
DEVE/9/00542

Raportor pentru aviz:

Charles Goerens (Renew)

 
	Examinarea amendamentelor bugetare - votarea amendamentelor bugetare

*** Sfârșitul votării electronice ***
4 septembrie 2019, 15.45 - 18.30
10.	Fondul fiduciar de urgență al Uniunii Europene pentru Africa - situația implementării și perspectivele de viitor
DEVE/9/01151
	Schimb de opinii cu Comisia Europeană

11.	Cele 2 500 de miliarde USD care lipsesc pentru obiectivele de dezvoltare durabilă: cum și unde să găsim fonduri suplimentare?
DEVE/9/01148
	Schimb de opinii cu PNUD în vederea viitorului Dialog la nivel înalt al ONU privind finanțarea pentru dezvoltare din 26 septembrie 2019

5 septembrie 2019, 9.00 - 12.30
12.	Reformele radicale din Etiopia și perspectivele de dezvoltare
DEVE/9/01149
	Schimb de opinii cu Johan Borgstam, șeful Delegației UE în Etiopia, cu Ambasada Etiopiei de la Bruxelles și cu Comisia Europeană

13.	Schimbări climatice: efectele principale asupra țărilor în curs de dezvoltare și situația actuală în perspectiva conferinței COP-25 pentru climă din Santiago de Chile, decembrie 2019
DEVE/9/01152
	Schimb de opinii cu Climate Action Network (Rețeaua de Acțiune pentru Climă)

14.	Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo: riscul unei situații de urgență și reacția UE
DEVE/9/01076
	Schimb de opinii cu dr. Michael Ryan, director executiv, Programul pentru urgențe în materie de sănătate, Organizația Mondială a Sănătății (OMS)

15.	Timp afectat întrebărilor
16.	Chestiuni diverse
17.	Reuniuni următoare
	30 septembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

1 octombrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)
●  8 octombrie 2019 - Vot asupra finaliștilor Premiului Saharov în cadrul unei reuniuni comune extraordinare a comisiilor DEVE/AFET

