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Comisia pentru dezvoltare

DEVE(2019)1008_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Marți, 8 octombrie 2019, 9.00 - 13.00
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1E-2)
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Anunțuri ale Comisiei
DEVE/9/00619
	Declarație a Comisiei (eventual)

4.	Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific
DEVE/9/01339
	2019/2832(RSP)	

Raportor:

Tomas Tobé (PPE)
RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
Comisie competentă:

DEVE


 
	Examinarea întrebărilor cu solicitare de răspuns oral adresate Comisie și Consiliului, precum și a unui proiect de propunere de rezoluție.

5.	A 25-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 25)
DEVE/9/01348
	Examinarea amendamentelor care urmează a fi transmise Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI)

8 octombrie 2019, 10.15
*** Votare electronică ***
6.	A 25-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 25)
DEVE/9/01348
	Adoptarea amendamentelor

7.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Raportor pentru aviz:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00
Comisie competentă:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***
Dezbatere în comun privind punctele 8-11
8.	Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
DEVE/9/00394
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Raportor pentru aviz:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
Comisie competentă:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)

 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 9 octombrie 2019, 11.00
9.	Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
DEVE/9/01328

Raportor:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 9 octombrie 2019, 11.00
10.	Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte
DEVE/9/00392
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Raportor pentru aviz:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.171v01-00
Comisie competentă:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)

 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 9 octombrie 2019, 11.00
11.	Acordul privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte
DEVE/9/01329

Raportor:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
 
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 9 octombrie 2019, 11.00
12.	Decizia Consiliului de modificare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”)
DEVE/9/01109
*	2019/0162(CNS)	COM(2019)0359 – C9-0118/2019

Comisie competentă:

DEVE


 
	Expunerea Comisiei

13.	Timp afectat întrebărilor
14.	Chestiuni diverse
15.	Reuniuni următoare
	6 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)
* * *
8 octombrie 2019, 11.30 (cu ușile închise)
16.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
8 octombrie 2019, 15.00 - 16.30
În comun cu AFET, sala de reuniune PHS 3C50
17.	Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Comisii competente:

AFET, DEVE


 
• Vot privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale (a se vedea ordinea de zi separată)
Cu ușile închise
Împreună cu Comisia pentru afaceri externe și în cooperare cu Subcomisia pentru drepturile omului, sala de reuniune PHS 3C50
18.	Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 2019:
DEVE/9/01490
Votarea listei candidaților finaliști

