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Comissão dos Assuntos Externos

AFET(2021)0422_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quinta-feira, 22 de abril de 2021, 9h-9h15 (reunião extraordinária)
Bruxelas, Sala: Paul-Henri Spaak (7C050)
Quinta-feira, 22 de abril de 2021, 13h45-15h45
Bruxelas, Sala: József Antall (6Q2)
Todas as faixas horárias da reunião se realizam com participação à distância por Interactio
22 de abril de 2021, 9h-9h15
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	22-23 de fevereiro de 2021	PV – PE689.580v02-00
3.	Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores
4.	Comunicações da presidência
*** Período de votação ***
Início do período de votação à distância

A votação será aberta às 9h15 e encerrará às 10h45

Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância, votarão por correio eletrónico utilizando boletins de voto impressos
5.	Relatório sobre os relatórios 2019-2020 da Comissão sobre a Turquia
AFET/9/01992
	2019/2176(INI)	

Relator:

Nacho Sánchez Amor (S&D)
PR – PE659.095v01-00
AM – PE660.458v01-00
Fundo:

AFET


Pareceres:

PETI
Emmanouil Fragkos (ECR)
AD – PE648.437v02-00
AM – PE652.337v01-00
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 4 de dezembro de 2020, 11.00
* * *
22 de abril de 2021, 13h45-15h
6.	Troca de pontos de vista com Mohammad Shtayyeh, Primeiro-Ministro da Palestina
22 de abril de 2021, 15h-15h45
7.	O Ártico: oportunidades, preocupações e desafios para a segurança
AFET/9/03570
	2020/2112(INI)	

Relatora:

Anna Fotyga (ECR)

Fundo:

AFET


	Apreciação do projeto de relatório
8.	Comunicações da presidência
*** Período de votação ***
Abertura do período de votação à distância para a votação final do relatório na sua versão alterada e das recomendações

Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância, votarão por correio eletrónico utilizando boletins de voto impressos

O período de votação terá início às 16h e encerrará às 17h30

O resultado da votação final será comunicado por escrito




9.	Relatório sobre os relatórios 2019-2020 da Comissão sobre a Turquia
AFET/9/01992
	2019/2176(INI)	

Relator:

Nacho Sánchez Amor (S&D)
PR – PE659.095v01-00
AM – PE660.458v01-00
Fundo:

AFET


Pareceres:

PETI
Emmanouil Fragkos (ECR)
AD – PE648.437v02-00
AM – PE652.337v01-00
	Aprovação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 4 de dezembro de 2020, 11h
10.	Protocolo do Acordo que cria uma Associação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a América Central, por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
AFET/9/02544
***	2020/0024(NLE)	06048/2020 – C9-0383/2020

Relator:

Karol Karski (ECR)
PR – PE689.635v01-00
Fundo:

AFET


Pareceres:

INTA
Gabriel Mato (PPE)
AD – PE650.387v02-00
	Aprovação do projeto de recomendação (aprovação)
Prazo para a apresentação de alterações: 25 de março de 2021, 12h
11.	Protocolo do Acordo Euro-Mediterrânico que estabelece uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Tunisina, por outro, a fim de ter em conta a adesão da República da Croácia à União Europeia
AFET/9/00381
***	2018/0310(NLE)	12294/2018 – C9-0302/2020

Relator:

Michael Gahler (PPE)
PR – PE660.194v01-00
Fundo:

AFET


Pareceres:

INTA
Decisão: não emitir parecer

	Aprovação do projeto de recomendação (aprovação)
Prazo para a apresentação de alterações: 25 de março de 2021, 12h
* * *
12.	Diversos
13.	Próximas reuniões
	10 de maio de 2021, 13h45-16h15 e 16h45-18h45 (Bruxelas)
26 de maio de 2021, 9h-12h e 13h45-15h45 e 16h45-18h45 (Bruxelas)
27 de maio de 2021, 9h-12h (Bruxelas)

