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Výbor pre zahraničné veci

AFET(2020)1119_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Mimoriadna schôdza
štvrtok 19. novembra 2020 od 9.00 do 12.00 h a od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: na diaľku prostredníctvom Antall 4Q2
19. novembra 2020 od 9.00 do 12.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	13. júla 2020	PV – PE659.003v01-00
26. októbra 2020	PV – PE660.105v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
*** Hlasovanie ***
Začiatok hlasovania na diaľku

Hlasovať bude možné od 9.30 do 11.00 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie lístky.
5.	Náležitá starostlivosť podnikov a zodpovednosť podnikov
AFET/9/03603
	2020/2129(INL)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

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
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. október 2020, 17.00 h
* * *
19. novembra 2020 od 9.15 h
6.	Prepojenosť a vzťahy medzi EÚ a Áziou
AFET/9/03574
	2020/2115(INI)	

Spravodajca:

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

AFET*


Výbory požiadané o stanovisko:

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

TRAN*
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE657.369v01-00
AM – PE658.991v01-00
 
	výmena názorov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. november 2020, 12.00 h
19. novembra 2020 od 10.00 do 11.15 h
Spoločná rozprava s Výborom pre rozvoj
7.	Výmena názorov s ESVČ o situácii v Etiópii
* * *
19. novembra 2020 od 11.15 do 12.00 h
8.	Výmena názorov s ESVČ o situácii v Tanzánii po voľbách
* * *
19. novembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
9.	Oznámenia predsedníctva
*** Hlasovanie ***
Začiatok hlasovania na diaľku týkajúceho sa záverečného hlasovania o správe v znení zmien

Hlasovať bude možné od 17.00 do 18.30 h.

Výsledok záverečného hlasovania bude oznámený písomne.
10.	Výmena názorov s komisárom pre susedstvo a rozšírenie Olivérom Várhelyim o situácii v Čiernej Hore
11.	Výmena názorov s komisárom pre susedstvo a rozšírenie Olivérom Várhelyim o situácii v Srbsku
12.	Rôzne otázky
13.	Nasledujúce schôdze
	2. decembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
3. decembra 2020 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

