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Commissie buitenlandse zaken

AFET(2020)1119_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Donderdag 19 november 2020, 9.00 - 12.00 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: op afstand via Antall 4Q2
19 november 2020, 9.00 - 12.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	13 juli 2020	PV – PE659.003v01-00
26 oktober 2020	PV – PE660.105v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
4.	Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
*** Stemming ***
Opening van de stemmingsprocedure op afstand

De stemming wordt om 9.30 uur geopend en om 11.00 uur gesloten

Alle leden die aan de stemming deelnemen (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet
5.	Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen
AFET/9/03603
	2020/2129(INL)	

Rapporteur voor advies:

Raphaël Glucksmann (S&D)
PA – PE655.782v02-00
AM – PE658.828v02-00
Bevoegd:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 5 oktober 2020, 17.00 uur
* * *
19 november 2020, 9.15 uur
6.	Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië
AFET/9/03574
	2020/2115(INI)	

Rapporteur:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PR – PE660.104v01-00
Bevoegd:

AFET*


Adviezen:

INTA*
Seán Kelly (PPE)
AD – PE657.395v02-00
AM – PE659.053v01-00

TRAN*
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE657.369v01-00
AM – PE658.991v01-00
 
	Gedachtewisseling
Termijn voor de indiening van amendementen: 23 november 2020, 12.00 uur
19 november 2020, 10.00 - 11.15 uur
Gezamenlijk debat met de Commissie ontwikkelingssamenwerking
7.	Gedachtewisseling met de EDEO over de situatie in Ethiopië
* * *
19 november 2020, 11.15 - 12.00 uur
8.	Gedachtewisseling met de EDEO over de situatie in Tanzania na de verkiezingen
* * *
19 november 2020, 16.45 - 18.45 uur
9.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemming ***
Opening van de stemming op afstand voor de eindstemming over het gewijzigd verslag

De stemming wordt om 17.00 uur geopend en om 18.30 uur gesloten.

De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld.
10.	Gedachtewisseling met Olivér Várhelyi, commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, over de situatie in Montenegro
11.	Gedachtewisseling met Olivér Várhelyi, commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, over de situatie in Servië
12.	Rondvraag
13.	Volgende vergaderingen
	2 december 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
3 december 2020, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

