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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri externe

AFET(2020)0706_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Luni, 6 iulie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.45

Bruxelles

Sala: participare de la distanță, cu transmisie din sala Antall 2Q2

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 4-5 decembrie 2019 PV – PE647.058v01-00

3. Comunicări ale președinției

*** Votare ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Votarea va începe la 9.30 și se va încheia la 11.00.

Toți membrii care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând buletine de vot imprimate.

4. Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului 
internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile 
utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în 
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afara domeniului de aplicare al justiției penale
AFET/9/02339

2020/2013(INI)

Raportor pentru aviz:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.702v01-00

AM – PE652.560v01-00
Comisie competentă:

JURI* Gilles Lebreton (ID) DT – PE650.407v01-00
 Adoptarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 2 iunie 2020, 12.00

6 iulie 2020, 9.10 - 10.20

5. AUDIERE PUBLICĂ: „Implicația geopolitică a crizei COVID-19” - a se vedea 
programul separat

* * *

6. Schimb de vederi cu SEAE privind situația din Mozambic

6 iulie 2020, 16.45 - 18.45

7. Comunicări ale președinției

Anunțarea rezultatului votului

*** Votare ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru votul final privind avizul, astfel cum 
a fost modificat.

Votarea va începe la 17.00 și se va încheia la 18.30.

Rezultatul votului final va fi anunțat în scris.

* * *

8. Schimb de opinii cu Susanna Terstal, Reprezentantul special al UE pentru 
procesul de pace din Orientul Mijlociu

9. Propunere de recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui 
Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate privind relațiile cu Belarus
AFET/9/02961

2020/2081(INI)

Raportor:
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Petras Auštrevičius (Renew) PR – PE652.398v01-00
Comisie competentă:

AFET
 Examinarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 20 iulie 2020, 12.00

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare
 13 iulie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)


