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Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

AFET(2020)0921_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: εξ αποστάσεως μέσω ANTALL 4Q2
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	1 Σεπτεμβρίου 2020	PV – PE657.148v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές
4.	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 συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε αυτοπροσώπως στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως – θα ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας χρήση εκτυπωμένων εντύπων έκφρασης ψήφου.
5.	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)	

Εισηγητής:

Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE652.398v01-00
AM – PE657.166v01-00
Επί της ουσίας:

AFET


 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 2 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.00
6.	Έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
AFET/9/02098
	2019/2201(INI)	

Εισηγητής:

Dragoș Tudorache (Renew)
PR – PE652.425v02-00
AM – PE655.747v01-00
Επί της ουσίας:

AFET


Γνωμοδοτήσεις:

INTA
Markéta Gregorová (Verts/ALE)
AD – PE655.639v02-00
AM – PE655.937v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 15 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
7.	Μια νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής - μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
AFET/9/02634
	2020/2041(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Anna Fotyga (ECR)
PA – PE652.358v01-00
AM – PE653.741v01-00
Επί της ουσίας:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 25 Ιουνίου 2020, ώρα 12.00
8.	Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μονιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
AFET/9/02959
	2020/2080(INI)	

Εισηγητής:

Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
Επί της ουσίας:

AFET


Γνωμοδοτήσεις:

AFCO
Esteban González Pons (PPE)
AD – PE653.752v02-00
AM – PE655.648v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 7 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
9.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Νίκος Ανδρουλάκης (S&D)
PA – PE655.905v01-00
DV – PE657.186v02-00
Επί της ουσίας:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Έγκριση των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού
* * *
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.15 έως 11.00
10.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα αποτελέσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17 -21 Ιουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-27
11.	Επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στην εξωτερική πολιτική
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Εισηγήτρια:

Hilde Vautmans (Renew)
PR – PE653.845v04-00
Επί της ουσίας:

AFET


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 25 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.00
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
Από κοινού με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest και την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
12.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία με τη Sviatlana Tsikhanouskaya και άλλα μέλη της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία
* * *
13.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Νίκος Ανδρουλάκης (S&D)
PA – PE655.905v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.00
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
14.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Ανακοίνωση του αποτελέσματος των ψηφοφοριών
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά την τελική ψηφοφορία επί των εκθέσεων, όπως τροποποιήθηκαν

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

Το αποτέλεσμα των τελικών ψηφοφοριών θα ανακοινωθεί εγγράφως.
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 17.00
Σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (D-CN)
15.	Σχέσεις ΕΕ-Κίνας: Κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές, ανταλλαγή απόψεων με τον Ming Zhang, Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην ΕΕ και τον Gunnar Wiegand, Διευθύνοντα Σύμβουλο για την Ασία και τον Ειρηνικό στην ΕΥΕΔ
16.	Διάφορα
17.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	1 Οκτωβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

