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Utskottet för utrikesfrågor

AFET(2020)1026_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Måndagen den 26 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45  (samordnarnas sammanträde)
Bryssel
Lokal: På distans via Antall 2Q2 och Spaak 3C50 (kl. 16.45–18.45 samordnarnas sammanträde)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	1 oktober 2020	PV – PE658.849v01-00
3.	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
4.	Covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Föredragande:

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

AFET


 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 september 2020 kl. 12.00
* * *
26 oktober 2020 kl. 9.15–10.10
5.	Diskussion om EU:s medlingsverksamhet, dess kapacitet och vägen framåt, med
– Helga Schmid, utrikestjänstens generalsekreterare
– Pat Cox, parlamentets före detta talman, om parlamentets medlingsverksamhet
– Michael Keating, direktör för Europeiska fredsinstitutet
– företrädare för kommissionen
26 oktober 2020 kl. 10.10–11.00
Inom stängda dörrar
6.	Diskussion med utrikestjänstens generalsekreterare Helga Schmid med fokus på Iran
26 oktober 2020 kl. 13.45
Inom stängda dörrar
7.	Diskussion med José Antonio Sabadell, nyutnämnd chef för EU-delegationen i Libyen (i överensstämmelse med förklaringen om politisk ansvarsskyldighet)
* * *
26 oktober 2020 kl. 14.45
8.	Val av andra, tredje och fjärde vice ordförande
* * *
9.	Meddelanden från ordföranden
*** Omröstning ***
Inledning av distansomröstningen för slutomröstning om det ändrade betänkandet

Omröstningen inleds kl. 15.00 och avslutas kl. 16.30

Resultatet av den slutliga omröstningen kommer att tillkännages skriftligen
10.	Övriga frågor
11.	Kommande sammanträden
	9 november 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30 och kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)
19 november 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)
* * *
26 oktober 2020 kl. 16.45–18.45
Inom stängda dörrar
På distans via Spaak 3C50
12.	SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

