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Επιτροπή Ανάπτυξης

DEVE(2019)1106_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 13.00 και από τις 14.30 έως τις 17.00 και από τις 17.00 έως τις 18.30 (συνεδρίαση των συντονιστών)
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (4B001)
6 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 10.00
*** Στην αίθουσα συνεδριάσεων PHS 3C050 ***
Από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
1.	Διευκόλυνση ΕΕ-Τουρκίας και η κατάσταση των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία
DEVE/9/01700
	Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) (προς επιβεβαίωση)
6 Νοεμβρίου 2019, από τις 10.00 έως τις 12.00
*** Στην αίθουσα συνεδριάσεων PHS 4B001 ***
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	30 Σεπτεμβρίου 2019	PV – PE642.867v02-00
8 Οκτωβρίου 2019	PV – PE642.871v01-00
5.	Ανακοινώσεις της Επιτροπής
DEVE/9/00619
	Δήλωση της Επιτροπής (ενδεχομένως)
6.	Απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)
DEVE/9/01109
*	2019/0162(CNS)	COM(2019)0359 – C9-0118/2019

Εισηγητής:

Tomas Tobé (PPE)
PR – PE642.951v01-00
Επί της ουσίας:

DEVE


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Έγκριση της εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς τροποποίηση (άρθρο 52 παράγραφος 1)
7.	Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου
DEVE/9/00468
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE642.995v01-00
Επί της ουσίας:

INTA –
André Rougé (ID)
PR – PE642.904v02-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
8.	Σχέδιο δράσης για θέματα φύλου ΙΙ
DEVE/9/01709
	Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ετήσια έκθεση υλοποίησης 2018
6 Νοεμβρίου 2019, από τις 12.00 έως τις 13.00
*** Στην αίθουσα συνεδριάσεων ASP 3G3 ***
Από κοινού με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
9.	25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) (σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι)
DEVE/9/01561
	2019/2850(RSP)	

Επί της ουσίας:

FEMM

RE – PE642.964v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου κοινής πρότασης ψηφίσματος
Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αποστολή DEVE/FEMM στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη ICPD25 στο Ναϊρόμπι (Κένυα)
6 Νοεμβρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 15.30
*** Στην αίθουσα συνεδριάσεων PHS 4B001 ***
*** Ώρα των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
10.	Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
DEVE/9/01339
	2019/2832(RSP)	

Εισηγητής:

Tomas Tobé (PPE)
RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00
Επί της ουσίας:

DEVE


 
	Έγκριση ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο και σχεδίου πρότασης ψηφίσματος
*** Λήξη των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
11.	Ad hoc αντιπροσωπεία στις συνόδους κορυφής του ΟΗΕ για τη δράση για το κλίμα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τον διάλογο υψηλού επιπέδου σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, Νέα Υόρκη, 23-26 Σεπτεμβρίου 2019
DEVE/9/01708
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή από τον πρόεδρο
6 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.30 έως τις 17.00
*** Στην αίθουσα συνεδριάσεων JAN 2Q2 ***
Από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
12.	Τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν
DEVE/9/01704
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Gunnar Wiegand (διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΕΔ για την Ασία και τον Ειρηνικό) και τον Pierre Amilhat (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ DEVCO, διευθυντή για την Ασία και τη Μέση Ανατολή)
13.	Θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Εισηγητές:

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

Επί της ουσίας:

AFET, DEVE


 
• Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3 του Κανονισμού) (βλέπε χωριστή ημερήσια διάταξη)
6 Νοεμβρίου 2019, από τις 17.00 έως τις 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)
*** Στην αίθουσα συνεδριάσεων PHS 4B001 ***
14.	Συνεδρίαση των συντονιστών
7 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
*** Στην αίθουσα συνεδριάσεων PHS 4B001 ***
15.	Στήριξη της ΕΕ προς τα παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες: μελλοντικές προκλήσεις
DEVE/9/01710
	Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη UNICEF
Κοινά σημεία 16-17
16.	Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)
DEVE/9/00463
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00
Επί της ουσίας:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
17.	Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)
DEVE/9/01649
	2019/0090M(NLE)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Caroline Roose (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Κοινά σημεία 18-19
18.	Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
DEVE/9/00457
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE641.364v01-00
Επί της ουσίας:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
19.	Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
DEVE/9/01500
	2019/0078M(NLE)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE642.934v02-00
Επί της ουσίας:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
20.	Ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών στον κόσμο
DEVE/9/01707
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
21.	Αποστολή παρατήρησης εκλογών στη Μοζαμβίκη για τις γενικές εκλογές στις 15 Οκτωβρίου 2019
DEVE/9/01733
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Nacho Sánchez Amor, επικεφαλής παρατηρητή της ΕΕ, και τον José Manuel García Margallo y Marfil, πρόεδρο της αντιπροσωπείας εκλογικών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
22.	Ώρα των ερωτήσεων
23.	Διάφορα
24.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2 Δεκεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)

