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Vystymosi komitetas

DEVE(2019)1106_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 9.00–13.00 val. ir 14.30–17.00 val. ir 17.00–18.30 val. (koordinatorių posėdis)
2019 m. lapkričio 7 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.
Briuselis
Salė: Paul-Henri Spaak (4B001)
2019 m. lapkričio 6 d. 9.00–10.00 val.
*** Posėdžių salė PHS 3C050 ***
Kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu ir Užsienio reikalų komitetu
1.	ES ir Turkijos priemonė ir pabėgėlių iš Sirijos padėtis Turkijoje
DEVE/9/01700
	Keitimasis nuomonėmis su Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovu ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) atstovu (dar nepatvirtinta)

2019 m. lapkričio 6 d. 10.00–12.00 val.
*** Posėdžių salė PHS 4B001 ***
2.	Darbotvarkės tvirtinimas
3.	Pirmininko pranešimai
4.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2019 m. rugsėjo 30 d.	PV – PE642.867v02-00

2019 m. spalio 8 d.	PV – PE642.871v01-00
5.	Europos Komisijos pareiškimai
DEVE/9/00619
	Komisijos pareiškimas (galbūt)

6.	Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)
DEVE/9/01109
*	2019/0162(CNS)	COM(2019)0359 – C9-0118/2019

Pranešėjas:

Tomas Tobé (PPE)
PR – PE642.951v01-00
Atsakingas komitetas:

DEVE


 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pritarimas supaprastintos procedūros (be pakeitimų) taikymui (52 straipsnio 1 dalis)
7.	Saliamono Salų prisijungimas prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo
DEVE/9/00468
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Nuomonės referentė:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE642.995v01-00
Atsakingas komitetas:

INTA –
André Rougé (ID)
PR – PE642.904v02-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

8.	Antrasis lyčių lygybės veiksmų planas
DEVE/9/01709
	Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos atstovu dėl 2018 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos

2019 m. lapkričio 6 d. 12.00–13.00 val.
*** Posėdžių salė ASP 3G3 ***
Kartu su Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu
9.	Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)
DEVE/9/01561
	2019/2850(RSP)	

Atsakingas komitetas:

FEMM

RE – PE642.964v01-00
 
	Bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto svarstymas

Keitimasis nuomonėmis dėl DEVE ir FEMM komitetų komandiruotės į JT aukščiausiojo lygio susitikimą Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-ųjų metinių proga Nairobyje (Kenija)
2019 m. lapkričio 6 d. 14.30–15.30 val.
*** Posėdžių salė PHS 4B001 ***
*** Elektroninis balsavimas ***
10.	Vykstančios derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo
DEVE/9/01339
	2019/2832(RSP)	

Pranešėjas:

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
Atsakingas komitetas:

DEVE


 
	Klausimų Komisijai ir Tarybai, į kuriuos atsakoma žodžiu, tvirtinimas ir pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto priėmimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***
11.	Ad hoc delegacija į JT aukščiausiojo lygio susitikimus dėl klimato politikos veiksmų bei darnaus vystymosi tikslų ir į aukšto lygio dialogą vystymosi finansavimo klausimais, įvykusius 2019 m. rugsėjo mėn. 23-26 d. Niujorke
DEVE/9/01708
	Pirmininko ataskaita komitetui

2019 m. lapkričio 6 d. 15.30–17.00 val.
*** Posėdžių salė JAN 2Q2 ***
Kartu su Užsienio reikalų komitetu
12.	Naujausi įvykiai Afganistane
DEVE/9/01704
	Keitimasis nuomonėmis su EIVT valdančiuoju direktoriumi, atsakingu už Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono klausimus, Gunnaru Wiegandu ir Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato Azijos ir Artimųjų Rytų padalinio direktoriumi Pierre'u Amilhatu

13.	Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Pranešėjai:

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

Atsakingas komitetas:

AFET, DEVE


 
• Ataskaita komitetui apie derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 3 dalį (žr. atskirą darbotvarkę)
2019 m. lapkričio 6 d. 17.00–18.30 val. (uždaras)
*** Posėdžių salė PHS 4B001 ***
14.	Koordinatorių posėdis
2019 m. lapkričio 7 d. 9.00–12.30 val.
*** Posėdžių salė PHS 4B001 ***
15.	ES parama besivystančių šalių vaikams: būsimi iššūkiai
DEVE/9/01710
	Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) atstovais

Kartu nagrinėjami 16 ir 17 punktai
16.	Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024 m.)
DEVE/9/00463
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Nuomonės referentė:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00
Atsakingas komitetas:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

17.	Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024 m.)
DEVE/9/01649
	2019/0090M(NLE)	

Nuomonės referentė:

Caroline Roose (Verts/ALE)

Atsakingas komitetas:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

Kartu nagrinėjami 18 ir 19 punktai
18.	Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas
DEVE/9/00457
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Nuomonės referentė:

Catherine Chabaud (RENEW)
PA – PE641.364v01-00
Atsakingas komitetas:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

19.	Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas
DEVE/9/01500
	2019/0078M(NLE)	

Nuomonės referentė:

Catherine Chabaud (RENEW)
PA – PE642.934v02-00
Atsakingas komitetas:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

20.	ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas
DEVE/9/01707
	Komisijos pranešimas

21.	Rinkimų stebėjimo misija į Mozambiką 2019 m. spalio 15 d. visuotiniams rinkimams stebėti
DEVE/9/01733
	Keitimasis nuomonėmis su ES vyriausiuoju stebėtoju Nacho Sánchezu Amoru ir Europos Parlamento rinkimų stebėjimo delegacijos pirmininku José Manueliu García Margallo y Marfilu

22.	Klausimų valanda
23.	Kiti klausimai
24.	Kiti posėdžiai
	2019 m. gruodžio 2 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

2019 m. gruodžio 3 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

