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Výbor pre zahraničné veci

AFET(2021)0125_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 25. januára 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h  (schôdza koordinátorov)
utorok 26. januára 2021 od 9.15 do 12.00 h a od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: Antall 2Q2 a účasť na diaľku
25. januára 2021 od 13.45 do 15.00 h

1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	27. novembra 2020	PV – PE661.877v01-00
10. decembra 2020	PV – PE662.104v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
4.	Oznámenia predsedníctva
5.	Správa o správach Komisie o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 - 2020
AFET/9/01987
	2019/2171(INI)	

Spravodajca:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE647.075v01-00
Gestorský výbor:

AFET


 
	výmena názorov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 2. február 2021, 11.00 h
25. januára 2021 od 15.00 do 16.15 h

6.	Výmena názorov s Fabriziom Hochschildom-Drummondom, osobitným poradcom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o oslavách 75. výročia Organizácie Spojených národov

* * *
25. januára 2021 od 16.45 do 18.45 h  (schôdza koordinátorov)


Za zatvorenými dverami
7.	Schôdza koordinátorov

* * *
26. januára 2021 od 9.15 do 9.30 h

8.	Oznámenia predsedníctva

*** 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.
9.	Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia
AFET/9/03690
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

CONT
Joachim Kuhs (ID)
PR – PE655.922v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. december 2020, 11.00 h
10.	Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
AFET/9/03853
	2020/2149(DEC)	COM(2020)0288[10] – C9-0229/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

CONT
Alin Mituța (Renew)
PR – PE655.988v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. december 2020, 11.00 h

* * *
26. januára 2021 od 9.30 do 10.45 h

11.	Výmena názorov so Stefanom Sanninom, generálnym tajomníkom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ESVČ
26. januára 2021 od 10.45 do 12.00 h

12.	Výmena názorov s portugalským ministrom zahraničných vecí Augustom Santosom Silvom o prioritách portugalského predsedníctva Rady Európskej únie

* * *
26. januára 2021 od 13.45 do 14.30 h

13.	Výmena názorov s veľvyslankyňou Rasou Ostrauskaiteovou, stálou predstaviteľkou EÚ pri OBSE
26. januára 2021 od 14.30 do 15.30 h


Za zatvorenými dverami
14.	Výmena názorov s výkonným riaditeľom ESVČ pre Áziu a Tichomorie Gunnarom Wiegandom o situácii v Hongkongu

* * *
26. januára 2021 od 16.45 do 18.00 h

15.	Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie ***

Oznámenie výsledku hlasovania

Začiatok hlasovania na diaľku týkajúceho sa záverečného hlasovania o stanoviskách v znení zmien

Hlasovať bude možné od 17.00 do 18.30 h.

Výsledok záverečného hlasovania bude oznámený písomne.

* * *

Spoločná rozprava s Výborom pre rozvoj
16.	Situácia v Etiópii: výmena názorov s etiópskou veľvyslankyňou Hirut Zemeneovou, ESVČ a Komisiou

17.	Rôzne otázky
18.	Nasledujúce schôdze
	4. februára 2021 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

* * *
26. januára 2021 od 18.00 do 18.45 h


Za zatvorenými dverami

Spoločná schôdza koordinátorov AFET a DEVE otvorená pre spoluspravodajcov pre NDICI a členov pracovnej skupiny výboru AFET pre vonkajšie finančné nástroje
19.	Usmernenia pre tvorbu programov v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI): výmena názorov s ESVČ a Komisiou

