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Commissie buitenlandse zaken

AFET(2020)0706_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Maandag 6 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: deelname op afstand via Antall 2Q2
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	4-5 december 2019	PV – PE647.058v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemming ***
Opening van de stemming op afstand

De stemming wordt om 9.30 uur geopend en om 11.00 uur gesloten

Alle leden die deelnemen aan de stemming – ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand – stemmen per e-mail, aan de hand van een gedrukt stembiljet
4.	Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht
AFET/9/02339
	2020/2013(INI)	

Rapporteur voor advies:

Urmas Paet (Renew)
PA – PE650.702v01-00
AM – PE652.560v01-00
Bevoegd:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 2 juni 2020, 12.00 uur
6 juli 2020, 9.10 - 10.20 uur
5.	OPENBARE HOORZITTING: "De geopolitieke gevolgen van de COVID-19-crisis" (zie afzonderlijk programma)
* * *
6.	Gedachtewisseling met de EDEO over de situatie in Mozambique
6 juli 2020, 16.45 - 18.45 uur
7.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van de uitslag van de stemming
*** Stemming ***
Opening van de stemming op afstand voor de eindstemming over het advies in gewijzigde vorm

De stemming wordt om 17.00 uur geopend en om 18.30 uur gesloten

De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk bekendgemaakt
* * *
8.	Gedachtewisseling met Susanna Terstal, speciale vertegenwoordiger van de EU voor het vredesproces in het Midden-Oosten
9.	Voorstel voor een aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de betrekkingen met Belarus
AFET/9/02961
	2020/2081(INI)	

Rapporteur:

Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE652.398v01-00
Bevoegd:

AFET


 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 20 juli 2020, 12.00 uur
10.	Rondvraag
11.	Volgende vergaderingen
	13 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

