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Komisja Spraw Zagranicznych

AFET(2020)0519_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie nadzwyczajne
Wtorek 19 maja 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 16.30 – 18.30
Bruksela
Sala: ZDALNE uczestnictwo (za pośrednictwem Antall 4Q2)
19 maja 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	3 lutego 2020 r.	PV – PE647.040v01-00
30 kwietnia 2020 r.	PV – PE650.667v01-00
7 maja 2020 r.	PV – PE650.703v01-00
3.	Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów
4.	Komunikaty przewodniczącego
*** Głosowanie ***
Otwarcie procedury głosowania zdalnego

Głosowanie zostanie otwarte o godz. 9.30 i zamknięte o godz. 11.30

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z drukowanych kart do głosowania.
5.	Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
AFET/9/02111
	2019/2209(INI)	

Sprawozdawca:

Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
AM – PE648.364v02-00
Przedm. właśc.:

AFET


Opiniodawcza:

INTA
Decyzja: brak opinii

 
	Przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 20 marca 2020 r., godz. 12.00
* * *
19 maja 2020 r., w godz. 9.30 – 11.00
6.	Roczne sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
AFET/9/02096
	2019/2200(INI)	

Sprawozdawca:

Sven Mikser (S&D)
PR – PE648.608v01-00
Przedm. właśc.:

AFET


Opiniodawcza:

INTA
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 20 maja 2020 r., godz. 17.00
7.	Równouprawnienie płci we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE
AFET/9/01979
	2019/2167(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
Przedm. właśc.:

FEMM*
Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 8 maja 2020 r., godz. 12.00
19 maja 2020 r., w godz. 16.30 – 18.30
8.	Komunikaty przewodniczącego
Ogłoszenie wyników głosowania
*** Głosowanie ***
Otwarcie procedury głosowania zdalnego w sprawie głosowania końcowego dotyczącego zalecenia z poprawkami 

Głosowanie zostanie otwarte o godz. 18.30 i zamknięte o godz. 19.30

Wynik głosowania końcowego zostanie przekazany na piśmie
* * *
9.	Wymiana poglądów z Olivérem Várhelyim, komisarzem ds. sąsiedztwa i rozszerzenia, na temat polityki Partnerstwa Wschodniego, pomocy UE na walkę z COVID-19 w krajach sąsiadujących, Turcji oraz przyszłych zewnętrznych instrumentów finansowania
10.	Sprawy różne
11.	Następne posiedzenia

