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Comisia pentru afaceri externe

AFET(2020)0713_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Luni, 13 iulie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.00
Bruxelles
Sala: participare de la distanță cu transmisie din sala ANTALL 2Q2
13 iulie 2020, 9.00 - 11.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	22 iunie 2020	PV – PE653.899v01-00

3.	Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori
4.	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.
5.	Raport anual de implementare privind acordul de asociere UE-Georgia
	AFET/9/02096
		2019/2200(INI)	
Raportor:

Sven Mikser (S&D)
PR – PE648.608v01-00
AM – PE650.567v01-00
Comisie competentă:

AFET


Avize:

INTA
Decizie: fără aviz

	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020, 17.00
6.	Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
	AFET/9/02229
		2020/2003(INI)	
Raportoare:

Hannah Neumann (Verts/ALE)
PR – PE648.530v01-00
AM – PE650.639v01-00
Comisie competentă:

AFET


Avize:

PETI
Decizie: fără aviz

	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 30 aprilie 2020, 12.00
13 iulie 2020, 9.10 - 10.30
Cu ușile închise
7.	Schimb de opinii cu Fernando Gentilini, director general al SEAE pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, privind situația din Libia
13 iulie 2020, 10.30 - 11.00
8.	Prezentare a Raportului anual pe 2019 al Fondului European pentru Democrație (FED) de către Jerzy Pomianowski, director executiv al FED
* * *
13 iulie 2020, 16.45 - 17.45
9.	Schimb de opinii cu Heiko Maas, ministru federal al afacerilor externe din Germania, pe tema priorităților Președinției germane a Consiliului Uniunii Europene
13 iulie 2020, 17.45
10.	Comunicări ale președinției
Anunțarea rezultatului voturilor
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru voturile finale privind rapoartele modificate

Votarea va începe la ora 18.00 și se va încheia la ora 19.30.

Rezultatul voturilor finale va fi anunțat în scris.
11.	Chestiuni diverse
12.	Reuniuni următoare
	1 septembrie 2020 (Bruxelles)


