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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

AFET(2020)0706_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκτακτη συνεδρίαση

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 16.45 έως 18.45

Βρυξέλλες

Αίθουσα: εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω Antall 2Q2

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
 4-5 Δεκεμβρίου 2019 PV – PE647.058v01-00

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 9.30 έως τις 11.00

Όλοι οι βουλευτές που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην
αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– θα ψηφίσουν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας χρήση εκτυπωμένων εντύπων δήλωσης ψήφου.

4. Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου
στον βαθμό που επηρεάζεται η ΕΕ στους τομείς της πολιτικής και στρατιωτικής
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χρήσης και της κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου της ποινικής δικαιοσύνης
AFET/9/02339

2020/2013(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.702v01-00

AM – PE652.560v01-00
Επί της ουσίας:

JURI* Gilles Lebreton (ID) DT – PE650.407v01-00

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 2 Ιουνίου 2020, ώρα 12.00

6 Ιουλίου 2020, από 9.10 έως 10.20

5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ: «Οι γεωπολιτικές συνέπειες της κρίσης της COVID-19»
—Βλ. χωριστό πρόγραμμα

* * *

6. Ανταλλαγή απόψεων με την ΕΥΕΔ σχετικά με την κατάσταση στη Μοζαμβίκη

6 Ιουλίου 2020, από 16.45 έως 18.45

7. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά την τελική ψηφοφορία
επί της γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 17.00 έως τις 18.30.

Το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί εγγράφως

* * *

8. Ανταλλαγή απόψεων με την Susanna Terstal, ειδική εντεταλμένη της ΕΕ για την
ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

9. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τι σχέσεις με τη Λευκορωσία
AFET/9/02961

2020/2081(INI)
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Εισηγητής:
Petras Auštrevičius (Renew) PR – PE652.398v01-00

Επί της ουσίας:
AFET

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 20 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00

10. Διάφορα

11. Προσεχείς συνεδριάσεις
 13 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)
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