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Comissão dos Assuntos Externos

AFET(2021)0412_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 12 de abril de 2021, 13.30–16.15 e 16.45–18.45  (reunião de coordenadores)
Terça-feira, 13 de abril de 2021, 9.00–12.00 e 13.45–16.00 e 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: SPAAK 3 C50 e participação à distância
12 de abril de 2021, 13.30–13.35
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	1 de março de 2021	PV – PE689.617v01-00
3.	Comunicações da presidência
4.	Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores
Comunicação das decisões dos coordenadores por procedimento escrito
12 de abril de 2021, 13.35–15.05
5.	Troca de pontos de vista com Stefano Sannino, secretário-geral do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), e Koen Doens, diretor-geral da DG INTPA (Parcerias Internacionais), sobre a Comunicação Conjunta sobre o Multilateralismo
12 de abril de 2021, 15.15–16.15
À porta fechada
6.	Troca de pontos de vista com o Embaixador Alberto Navarro, chefe da Delegação da União Europeia em Cuba, e Javier Niño Pérez, diretor executivo adjunto do Serviço Europeu para a Ação Externa, sobre a situação das relações UE-Cuba


12 de abril de 2021, 16.45–18.45  (reunião de coordenadores)
À porta fechada
7.	Reunião extraordinária de coordenadores
* * *
13 de abril de 2021, 9.00–10.00
8.	Comunicações da presidência
*** Período de votação ***
Início do período de votação à distância

A votação será aberta às 9.15 e encerrará às 10.45

Todos os deputados que participam na votação, quer os presentes na sala de reuniões, quer os que participam à distância, votarão por e-mail utilizando boletins de voto impressos
9.	Relatório sobre os relatórios 2019-2020 da Comissão sobre o Montenegro
AFET/9/01989
	2019/2173(INI)	

Relator:

Tonino Picula (S&D)
AM – PE648.336v02-00
Fundo:

AFET


	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 1 de março de 2021, 11.00
10.	As relações entre a UE e a Índia
AFET/9/05422
	2021/2023(INI)	

Relatora:

Alviina Alametsä (Verts/ALE)
PR – PE689.503v01-00
AM – PE689.751v01-00
Fundo:

AFET


	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 19 de março de 2021, 11.00
11.	Votação processual relativa às decisões dos coordenadores de 4 de março de 2021
* * *
Em conjunto com a Comissão do Desenvolvimento
12.	Troca de pontos de vista com Pekka Haavisto, enviado especial europeu e ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, sobre a sua recente visita à Etiópia e ao Sudão
* * *
13 de abril de 2021, 10.00–11.00
13.	Troca de pontos de vista com Anas al-Abdeh, presidente da Comissão de Negociação síria da Oposição da Síria, e Hadi al Bahra, copresidente do Comité Constitucional


13 de abril de 2021, 11.00–12.00
14.	Troca de pontos de vista com Othman Jerandi, ministro dos Negócios Estrangeiros, da Migração e dos Tunisinos no Estrangeiro da República da Tunísia
* * *
13 de abril de 2021, 13.45–14.45
15.	Troca de pontos de vista sobre as relações UE-Japão e a aplicação do Acordo de Parceria Estratégica (APE)
13 de abril de 2021, 14.45–16.00
16.	Sexto aniversário dos acordos de Minsk: troca de pontos de vista sobre as realizações e os desafios futuros
* * *
13 de abril de 2021, 16.45–18.45
17.	Comunicações da presidência
*** Período de votação ***
Abertura do procedimento de votação à distância para a votação final dos relatórios alterados

A votação será aberta às 17.00 e encerrará às 18.30

O resultado da votação final será comunicado por escrito
* * *
Em associação com a Delegação para a Cooperação Setentrional e para as Relações com a Suíça e a Noruega, à Comissão Parlamentar Mista UE-Islândia e à Comissão Parlamentar Mista do Espaço Económico Europeu (EEE) (DEEA)
18.	Audição pública: Ártico: uma nova arena de importância geoestratégica e de rivalidade das grandes potências (ver programa em separado)
* * *
19.	Diversos
20.	Próximas reuniões
	22 de abril de 2021, 13.45–15.45 (Bruxelas)
10 de maio de 2021, 13.45–16.15 e 16.45–18.45 (Bruxelas)

