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Comissão dos Assuntos Externos

AFET(2020)1026_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Segunda-feira, 26 de outubro de 2020, 9.00–11.00 e 13.45–15.45 e 16.45–18.45  (reunião de coordenadores)
Bruxelas
Sala: À distância, a partir da sala ANTALL 2Q2 e da sala Spaak 3C50 (16.45-18.45 Reunião dos coordenadores)
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	1 de outubro de 2020	PV – PE658.849v01-00
3.	Comunicações da presidência
*** Período de votação ***
Abertura do procedimento de votação à distância 

O período de votação terá início às 9.30 e encerrará às 11.00

Todos os deputados que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam por correio eletrónico utilizando boletins de voto impressos
4.	Consequências em matéria de política externa do surto da COVID-19
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Relatora:

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

AFET


 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 25 de setembro de 2020, 12.00
* * *
26 de outubro de 2020, 9.15–10.10
5.	Troca de pontos de vista sobre as atividades e capacidades da UE em matéria de mediação e sobre o rumo a seguir, com:
- Helga Schmid, Secretária-Geral do SEAE
- Pat Cox, antigo Presidente do PE, sobre as atividades do PE em matéria de mediação
- Michael Keating, diretor do Instituto Europeu para a Paz
- Representantes da Comissão Europeia
26 de outubro de 2020, 10.10–11.00
À porta fechada
6.	Troca de pontos de vista com Helga Schmid, Secretária-Geral do SEAE sobre o Irão
26 de outubro de 2020, 13.45
À porta fechada
7.	Troca de pontos de vista com José Antonio Sabadell, recém-designado chefe da Delegação da UE para a Líbia (nos termos da Declaração sobre a responsabilidade política)
* * *
26 de outubro de 2020, 14.45
8.	Eleição do segundo, terceiro e quarto vice-presidentes
* * *
9.	Comunicações da presidência
*** Período de votação ***
Abertura da votação à distância para a votação final do relatório na sua versão alterada

O período de votação terá início às 15.00 e encerrará às 16.30

O resultado da votação final será comunicado por escrito
10.	Diversos
11.	Próximas reuniões
	9 de novembro de 2020, 9.00–11.00 e 11.30–12.30 e 13.45–15.45 e 16.45–18.45 (Bruxelas)
19 de novembro de 2020, 9.00–11.00 e 11.30–12.30 e 16.45–18.45 (Bruxelas)
* * *
26 de outubro de 2020, 16.45–18.45
À porta fechada
À distância, a partir da sala Spaak 3C50
12.	REUNIÃO DE COORDENADORES

