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Kumitat għall-Affarijiet Barranin

AFET(2020)1026_1
ABBOZZ TA' AĠENDA
Laqgħa straordinarja
It-Tnejn 26 ta' Ottubru 2020, 9.00 – 11.00 u 13.45 – 15.45 u 16.45 – 18.45  (laqgħa tal-koordinaturi)
Brussell
Sala: Mill-bogħod via Antall 2Q2 u Spaak 3C50 (16.45-18.45 laqgħa tal-koordinaturi)
1.	Adozzjoni tal-aġenda
2.	Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat
	l-1 ta' Ottubru 2020	PV – PE658.849v01-00
3.	Avviżi tal-president
*** Ħin għall-votazzjoni ***
Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni mill-bogħod

Il-votazzjoni se tinfetaħ fid-9.30 u tingħalaq fil-11.00

Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni - jew preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat jew permezz ta' parteċipazzjoni mill-bogħod - jivvutaw bl-email bl-użu ta' poloz tal-vot stampati
4.	Il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 għall-politika barranija
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Rapporteur:

Hilde Vautmans (Renew)
PR – PE653.845v04-00
AM – PE658.797v01-00
Responsabbli:

AFET


 
	Adozzjoni tal-emendi
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-25 ta' Settembru 2020, 12.00
* * *
Is-26 ta' Ottubru 2020, 9.15 – 10.10
5.	Skambju ta' fehmiet dwar l-attivitajiet ta' medjazzjoni tal-UE, il-kapaċitajiet tagħha u t-triq 'l quddiem, ma':
- Helga Schmid, Segretarju Ġenerali tas-SEAE
- Pat Cox, ex President tal-PE, dwar l-attivitajiet ta' medjazzjoni tal-PE
- Michael Keating, Direttur tal-Istitut Ewropew għall-Paċi
- rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea
Is-26 ta' Ottubru 2020, 10.10 – 11.00
Bil-magħluq
6.	Skambju ta' fehmiet ma' Helga Schmid, Segretarju Ġenerali tas-SEAE, b'enfasi fuq l-Iran
Is-26 ta' Ottubru 2020, 13.45
Bil-magħluq
7.	Skambju ta' fehmiet ma' José Antonio Sabadell, li għadu kemm inħatar Kap tad-Delegazzjoni tal-UE għal-Libja (f'konformità mad-Dikjarazzjoni dwar ir-Responsabbiltà Politika)
* * *
Is-26 ta' Ottubru 2020, 14.45
8.	Elezzjoni tat-tieni, tat-tielet u tar-raba' Viċi presidenti
* * *
9.	Avviżi tal-president
*** Ħin għall-votazzjoni ***
Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni mill-bogħod rigward il-votazzjonijiet finali dwar ir-rapport kif emendat

Il-votazzjoni tinfetaħ fit-15.00 u tingħalaq fl-16.30

Ir-riżultat tal-votazzjoni finali se titħabbar bil-miktub
10.	Kwistjonijiet varji
11.	Laqgħat li jmiss
	id-9 ta' Novembru 2020, 9.00 – 11.00 u 11.30 – 12.30 u 13.45 – 15.45 u 16.45 – 18.45 (Brussell)
id-19 ta' Novembru 2020, 9.00 – 11.00 u 11.30 – 12.30 u 16.45 – 18.45 (Brussell)
* * *
Is-26 ta' Ottubru 2020, 16.45 – 18.45
Bil-magħluq
Mill-bogħod via Spaak 3C50
12.	LAQGĦA TAL-KOORDINATURI

