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Utskottet för utrikesfrågor

AFET(2020)0921_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 21 september 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Bryssel
Lokal: sammanträde på distans via ANTALL 4Q2
21 september 2020 kl. 9.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	1 september 2020	PV – PE657.148v01-00
3.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
4.	Meddelanden från ordföranden
*** Omröstning ***
Inledning av distansomröstning

Omröstningen inleds kl. 9.30 och avslutas kl. 11.00

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstsedlar.
5.	Förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna med Belarus
AFET/9/02961
	2020/2081(INI)	

Föredragande:

Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE652.398v01-00
AM – PE657.166v01-00
Ansvarigt utskott:

AFET


 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 september 2020 kl. 12.00
6.	Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Moldavien
AFET/9/02098
	2019/2201(INI)	

Föredragande:

Dragoș Tudorache (Renew)
PR – PE652.425v02-00
AM – PE655.747v01-00
Ansvarigt utskott:

AFET


Rådgivande utskott:

INTA
Markéta Gregorová (Verts/ALE)
AD – PE655.639v02-00
AM – PE655.937v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 juli 2020 kl. 12.00
7.	En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling
AFET/9/02634
	2020/2041(INI)	

Föredragande av yttrande:

Anna Fotyga (ECR)
PA – PE652.358v01-00
AM – PE653.741v01-00
Ansvarigt utskott:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 juni 2020 kl. 12.00
8.	Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
AFET/9/02959
	2020/2080(INI)	

Föredragande:

Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
Ansvarigt utskott:

AFET


Rådgivande utskott:

AFCO
Esteban González Pons (PPE)
AD – PE653.752v02-00
AM – PE655.648v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 juli 2020 kl. 12.00
9.	Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	

Föredragande av yttrande:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00
DV – PE657.186v02-00
Ansvarigt utskott:

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

 
	Antagande av budgetändringsförslag
* * *
21 september 2020 kl. 9.15–11.00
10.	Diskussion om resultatet av Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli om den fleråriga budgetramen för 2021–2027
11.	Covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Föredragande:

Hilde Vautmans (Renew)
PR – PE653.845v04-00
Ansvarigt utskott:

AFET


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 september 2020 kl. 12.00
21 september 2020 kl. 13.45–15.45
Tillsammans med underutskottet för mänskliga rättigheter och delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest och delegationen för förbindelserna med Belarus
12.	Diskussion om situationen i Belarus med Sviatlana Tsikhanouskaja och andra medlemmar från den belarusiska oppositionen
* * *
13.	Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	

Föredragande av yttrande:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00
Ansvarigt utskott:

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

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 22 september 2020 kl. 12.00
21 september 2020 kl. 16.45–18.45
14.	Meddelanden från ordföranden
Tillkännagivande av omröstningsresultatet
*** Omröstning ***
Inledande av distansomröstningen för de slutliga omröstningarna om betänkandena med ändringar

Omröstningen inleds kl. 17.00 och avslutas kl. 18.30

Resultatet av de slutliga omröstningen kommer att tillkännages skriftligen
21 september 2020 kl. 17.00
Tillsammans med delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina (D-CN)
15.	Förbindelserna mellan EU och Kina: Lägesrapport och framtidsutsikter, diskussion med Ming Zhang, Folkrepubliken Kinas ambassadör vid EU, och Gunnar Wiegand, verkställande direktör för Asien och Stillahavsområdet vid utrikestjänsten
16.	Övriga frågor
17.	Kommande sammanträden
	1 oktober 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

