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Odbor za vanjske poslove

AFET(2021)0125_1
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Sjednica
ponedjeljak 25. siječnja 2021., 13:45 – 16:15 i 16:45 – 18:45 (sastanak koordinatora)
utorak 26. siječnja 2021., 9:15 – 12:00 i 13:45 – 16:15 i 16:45 – 18:45
Bruxelles
Dvorana: Antall 2Q2 i sudjelovanje na daljinu
25. siječnja 2021., 13:45 – 15:00
1.	Usvajanje dnevnog reda
2.	Odobrenje zapisnika sa sjednica od:
	27. studenoga 2020.	PV – PE661.877v01-00

10. prosinca 2020.	PV – PE662.104v01-00
3.	Priopćenja predsjedatelja o odlukama koordinatora
4.	Priopćenja predsjedatelja
5.	Izvješće o izvješćima Komisije o Bosni i Hercegovini za 2019. i 2020.
AFET/9/01987
	2019/2171(INI)	

Izvjestitelj:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE647.075v01-00
Nadležni odbor:

AFET


 
	Razmjena gledišta
	Rok za podnošenje amandmana: 2. veljače 2021., 11:00

25. siječnja 2021., 15:00 – 16:15
6.	Razmjena gledišta s Fabrizijem Hochschild-Drummondom, posebnim savjetnikom glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, o obilježavanju 75. godišnjice Ujedinjenih naroda
* * *
25. siječnja 2021., 16:45 – 18:45 (sastanak koordinatora)
Zatvoreno za javnost
7.	Sastanak koordinatora
* * *
26. siječnja 2021., 9:15 – 9:30
8.	Priopćenja predsjedatelja
*** Glasovanje ***
Otvaranje glasovanja na daljinu

Glasovanje će biti otvoreno u 9:30 i zatvoreno u 11:00

Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju, neovisno o tome jesu li prisutni u dvorani za sjednice ili glasuju na daljinu, glasovat će putem e-pošte koristeći ispisane glasačke listiće
9.	Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europska komisija
AFET/9/03690
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Izvjestitelj za mišljenje:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE660.189v01-00
AM – PE662.008v01-00
Nadležni odbor:

CONT
Joachim Kuhs (ID)
PR – PE655.922v01-00
 
	Usvajanje amandmana
	Rok za podnošenje amandmana: 11. prosinca 2020., 11:00

10.	Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje
AFET/9/03853
	2020/2149(DEC)	COM(2020)0288[10] – C9-0229/2020

Izvjestitelj za mišljenje:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE660.190v01-00
AM – PE662.009v01-00
Nadležni odbor:

CONT
Alin Mituța (Renew)
PR – PE655.988v01-00
 
	Usvajanje amandmana
	Rok za podnošenje amandmana: 11. prosinca 2020., 11:00

* * *
26. siječnja 2021., 9:30 – 10:45
11.	Razmjena gledišta sa Stefanom Sanninom, glavnim tajnikom Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD)
26. siječnja 2021., 10:45 – 12:00
12.	Razmjena gledišta s Augustom Santosom Silvom, portugalskim državnim ministrom vanjskih poslova, o prioritetima portugalskog predsjedanja Vijećem Europske unije
* * *
26. siječnja 2021., 13:45 – 14:30
13.	Razmjena gledišta s veleposlanicom Rasom Ostrauskaite, stalnom predstavnicom EU-a pri OESS-u
26. siječnja 2021., 14:30 – 15:30
Zatvoreno za javnost
14.	Razmjena gledišta s Gunnarom Wiegandom, glavnim direktorom ESVD-a za Aziju i Pacifik, o situaciji u Hong Kongu
* * *
26. siječnja 2021., 16:45 – 18:00
15.	Priopćenja predsjedatelja
*** Glasovanje ***
Objava rezultata glasovanja
Otvaranje konačnog glasovanja na daljinu o izmijenjenom mišljenju

Glasovanje će biti otvoreno u 17:00 i zatvoreno u 18:30

Rezultati konačnog glasovanja objavljuju se u pisanom obliku
* * *
Zajednička rasprava s Odborom za razvoj
16.	Situacija u Etiopiji: razmjena gledišta s Hirut Zemene, veleposlanicom Etiopije, ESVD-om i Komisijom
17.	Razno
18.	Sljedeće sjednice
	4. veljače 2021., 16:45 – 18:45 (Bruxelles)

* * *
26. siječnja 2021., 18:00 – 18:45
Zatvoreno za javnost
Zajednički sastanak koordinatora odbora AFET i DEVE otvoren za suizvjestitelje NDICI-ja i članove radne skupine odbora AFET o Instrumentima za vanjsko financiranje
19.	Programske smjernice za Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI): razmjena gledišta s ESVD-om i Komisijom

