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Parlament Europejski
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Komisja Spraw Zagranicznych

AFET(2020)0706_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Poniedziałek 6 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 16.45 – 18.45

Bruksela

Sala: zdalne uczestnictwo za pośrednictwem Antall 2Q2

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
 4-5 grudnia 2019 r. PV – PE647.058v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

*** Głosowanie ***

Otwarcie procedury głosowania zdalnego

Głosowanie zostanie otwarte o godz. 9.30 i zamknięte o godz. 11.00

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.

4. Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, 
w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i 
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wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości 
w sprawach karnych
AFET/9/02339

2020/2013(INI)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.702v01-00

AM – PE652.560v01-00
Przedm. właśc.:

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

 Przyjęcie projektu opinii
 Termin składania poprawek: 2 czerwca 2020 r., godz. 12.00

6 lipca 2020 r., w godz. 9.10 – 10.20

5. WYSŁUCHANIE PUBLICZNE: „Geopolityczne skutki kryzysu COVID-19” - 
zob. odrębny program

* * *

6. Wymiana poglądów z ESDZ na temat sytuacji w Mozambiku

6 lipca 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45

7. Komunikaty przewodniczącego

Ogłoszenie wyniku głosowania

*** Głosowanie ***

Otwarcie procedury zdalnego głosowania końcowego nad opinią po poprawkach

Głosowanie zostanie otwarte o godz. 17.00 i zamknięte o godz. 18.30

Wynik głosowania końcowego zostanie przekazany na piśmie

* * *

8. Wymiana poglądów ze specjalną przedstawicielką UE ds. procesu pokojowego na 
Bliskim Wschodzie Susanną Terstal

9. Wniosek dotyczący zalecenia dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji 
/ wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią
AFET/9/02961

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

Przedm. właśc.:
AFET

 

 Rozpatrzenie projektu sprawozdania
 Termin składania poprawek: 20 lipca 2020 r., godz. 12.00

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia
 13 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 16.45 – 18.45 (Bruksela)


