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Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

AFET(2020)1203_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.00 και από τις 13.45 έως τις 15.00 και από τις 16.45 έως τις 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: εξ αποστάσεως μέσω Antall 2Q2
3 Δεκεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 9.15

1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	22 Σεπτεμβρίου 2020	PV – PE660.138v01-00
9 Νοεμβρίου 2020	PV – PE660.248v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
4.	*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 9.30 έως τις 11.00

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως – θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας χρήση εκτυπωμένων εντύπων έκφρασης ψήφου
5.	Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020
AFET/9/04210
	2020/2207(INI)	

Εισηγητής:

Sven Mikser (S&D)
PR – PE657.487v03-00
AM – PE660.086v04-00
AM – PE660.087v04-00
Επί της ουσίας:

AFET


Γνωμοδοτήσεις:

AFCO
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00
6.	Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020
AFET/9/04191
	2020/2206(INI)	

Εισηγητής:

David McAllister (PPE)
AM – PE659.001v01-00
Επί της ουσίας:

AFET


Γνωμοδοτήσεις:

AFCO
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 15 Οκτωβρίου 2020, ώρα 11.00
7.	Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση 2019
AFET/9/04123
	2020/2208(INI)	

Εισηγήτρια:

Isabel Santos (S&D)
PR – PE657.310v01-00
AM – PE658.904v01-00
AM – PE659.051v01-00
Επί της ουσίας:

AFET


Γνωμοδοτήσεις:

FEMM
Christine Anderson (ID)
AD – PE658.726v03-00
AM – PE659.040v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 15 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00

* * *
3 Δεκεμβρίου 2020, από τις 9.15 έως τις 10.45


Παρουσία των μελών της Ειδικής Επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (INGE)
8.	Παρουσίαση μελέτης με θέμα «Χαρτογράφηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στα Δυτικά Βαλκάνια και ανεύρεση τρόπων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους»

* * *
3 Δεκεμβρίου 2020, από τις 10.45 έως τις 12.00

9.	Έκθεση σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2019 και του 2020 για την Τουρκία
AFET/9/01992
	2019/2176(INI)	

Εισηγητής:

Nacho Sánchez Amor (S&D)
PR – PE659.095v01-00
Επί της ουσίας:

AFET


Γνωμοδοτήσεις:

PETI
Εμμανουήλ Φράγκος (ECR)
AD – PE648.437v02-00
AM – PE652.337v01-00
 
	Ανταλλαγή απόψεων
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11.00
10.	Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
AFET/9/03690
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Νίκος Ανδρουλάκης (S&D)
PA – PE660.189v01-00
Επί της ουσίας:

CONT
Joachim Kuhs (ID)

 
	Ανταλλαγή απόψεων
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11.00
11.	Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
AFET/9/03853
	2020/2149(DEC)	COM(2020)0288[10] – C9-0229/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Νίκος Ανδρουλάκης (S&D)
PA – PE660.190v01-00
Επί της ουσίας:

CONT
Cristian Ghinea (Renew)

 
	Ανταλλαγή απόψεων
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11.00

* * *
3 Δεκεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.00


Κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Ανάπτυξης
12.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση στη Μοζαμβίκη

* * *
3 Δεκεμβρίου 2020, από τις 16.45 έως τις 18.45

13.	Ανακοινώσεις του προέδρου

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης, όπως τροποποιήθηκε

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 17.00 έως τις 18.30

Το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί γραπτώς

* * *
14.	Ακρόαση με θέμα «Οι μελλοντικές διατλαντικές σχέσεις» (βλ. χωριστό πρόγραμμα)
15.	Διάφορα
16.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	3 Δεκεμβρίου 2020, από τις 15.30 έως τις 16.45 (Βρυξέλλες)
10 Δεκεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.00 και από τις 13.45 έως τις 15.45 και από τις τις 16.45 έως τις 18.45 (Βρυξέλλες)

