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Комисия по външни работи

AFET(2020)1026_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Понеделник, 26 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.  (заседание на координаторите)
Брюксел
Зала: Дистанционно участие през зали „Антал“ 2Q2 и „Спак“ 3C50 (16.45–18.45 заседание на координаторите)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	1 октомври 2020 г.	PV – PE658.849v01-00

3.	Съобщения на председателя
*** Време за гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване

Гласуването ще започне в 9.30 ч. и ще приключи в 11.00 ч.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — било намиращи се в заседателната зала на комисията, било чрез дистанционно участие — ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатаните бюлетини за гласуване
4.	Последиците от избухването на COVID-19 за външната политика
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Докладчик:

Хилде Вотманс (Renew)
PR – PE653.845v04-00
AM – PE658.797v01-00
Водеща:

AFET


 
	Приемане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 25 септември 2020 г., 12.00 ч.

* * *
26 октомври 2020 г., 9.15–10.10 ч.
5.	Размяна на мнения относно дейностите на ЕС като посредник, неговия капацитет и перспективи с:
– Хелга Шмид, генерален секретар на Европейската служба за външна дейност
– Пат Кокс, бивш председател на ЕП, относно дейностите на ЕС като посредник
– Майкъл Кийтинг, директор на Европейския институт за мир
– представители на Европейската комисия
26 октомври 2020 г., 10.10–11.00 ч.
При закрити врати
6.	Размяна на мнения с генералния секретар на ЕСВД Хелга Шмид с акцент върху Иран
26 октомври 2020 г., 13.45 ч.
При закрити врати
7.	Размяна на мнения с Хосе Антонио Сабадел, новоназначен ръководител на делегацията на ЕС в Либия (в съответствие с декларацията относно политическата отчетност)
* * *
26 октомври 2020 г., 14.45 ч.
8.	Избиране на втори, трети и четвърти заместник-председател
* * *
9.	Съобщения на председателя
*** Време за гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателното гласуване на изменения доклад

Гласуването ще започне в 15.00 ч. и ще приключи в 16.30 ч.

Резултатът от окончателното гласуване ще бъде обявен в писмена форма
10.	Разни въпроси
11.	Следващи заседания
	9 ноември 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч. и 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

19 ноември 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
* * *
26 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.
При закрити врати
Дистанционно през зала „Спак“ 3C50
12.	ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ

