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Comisia pentru afaceri externe

AFET(2020)1026_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Luni, 26 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45  (reuniune a coordonatorilor)
Bruxelles
Sala: participare de la distanță cu transmisiune din sălile Antall 2Q2 și Spaak 3C50 (16.45-18.45 - reuniunea coordonatorilor)
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	1 octombrie 2020	PV – PE658.849v01-00

3.	Comunicări ale președinției
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Votarea va începe la 9.30 și se va încheia la 11.00.

Toți membrii care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând buletine de vot imprimate.
4.	Consecințele epidemiei de COVID-19 în materie de politică externă
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Raportoare:

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

AFET


 
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 25 septembrie 2020, 12.00
* * *
26 octombrie 2020, 9.15 - 10.10
5.	Schimb de opinii privind activitățile de mediere ale UE, capacitățile sale și calea de urmat, cu:
- Helga Schmid, Secretar General al SEAE
- Pat Cox, fost Președinte al PE, despre activitățile de mediere ale PE
- Michael Keating, Directorul Institutului European al Păcii
- reprezentanți ai Comisiei Europene 
26 octombrie 2020, 10.10 - 11.00
Cu ușile închise
6.	Schimb de opinii cu Secretarul General al SEAE, Helga Schmid, cu accent pe Iran
26 octombrie 2020, 13.45
Cu ușile închise
7.	Schimb de opinii cu José Antonio Sabadell, numit recent în funcția de șef al Delegației UE în Libia (în conformitate cu Declarația de răspundere politică)
* * *
26 octombrie 2020, 14.45
8.	Alegerea celui de al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte
* * *
9.	Comunicări ale președinției
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru votul final privind raportul, astfel cum a fost modificat

Votarea va începe la 15.00 și se va încheia la 16.30.

Rezultatul votului final va fi anunțat în scris.
10.	Chestiuni diverse
11.	Reuniuni următoare
	9 noiembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 și 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

19 noiembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)
* * *
26 octombrie 2020, 16.45 - 18.45
Cu ușile închise
de la distanță cu transmisiune din sala Spaak 3C50
12.	REUNIUNEA COORDONATORILOR

