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Eiropas Parlaments
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Ārlietu komiteja

AFET(2021)0614_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2021. gada 14. jūnijā, plkst. 13.00–14.00 un plkst. 15.00–16.15 un plkst. 

16.45–18.45

Otrdien, 2021. gada 15. jūnijā, plkst. 9.00–12.00 un plkst. 14.30–14.45 un plkst. 

14.45–17.15  (ārkārtas kopīgā sanāksme)  un plkst. 17.45–18.45  (ārkārtas kopīgā

sanāksme)

Briselē

Telpa: SPAAK 3C50 un attālināta dalība

2021. gada 14. jūnijā plkst. 13.00–14.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
 2021. gada 12.–13. aprīlī PV – PE691.323v02-00

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

- Koordinatoru 2021. gada 26. maija sanāksmē pieņemto lēmumu saraksts

* * *
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Sadarbībā ar Delegāciju ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā
arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas 
(EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

4. Viedokļu apmaiņa par Šveices Federālās padomes lēmumu izbeigt sarunas 
par ES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgumu

* * *

Plkst. 15.00–16.15

5. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) par stāvokli 
Burkinafaso

* * *

Plkst. 16.45–17.30

6. ES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns
AFET/9/05272

2021/2003(INI)

Atzinuma sagatavotāja:
Hannah Neumann (Verts/ALE) PA – PE692.928v01-00

Atbildīgā komiteja:
DEVE, 
FEMM

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

 Atzinuma projekta izskatīšana
 Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 21. jūnijā plkst. 12.00

2021. gada 14. jūnijā plkst. 17.30–18.45  (aiz slēgtām durvīm)

7. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu 
(EĀDD) par pašreizējo stāvokli Kipras jautājumā

* * *

2021. gada 15. jūnijā plkst. 9.00

8. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Balsošanas laiks ***

Pirmā balsošana sāksies aptuveni plkst. 9.00 un beigsies plkst. 10.30.

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, 
kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni EPVote.

9. ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska akts)
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AFET/9/05376
2021/2563(RSP)

Referents:
David McAllister (PPE) QO – PE692.681v02-00

AM – PE692.760v01-00
Atbildīgā komiteja:

AFET
 Tāda jautājuma pieņemšana, uz kuru jāatbild mutiski
 Rezolūcijas priekšlikuma grozījumu izskatīšana un pieņemšana
 Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 28. maijā plkst. 12.00

* * *

Plkst. 9.15–10.30

Kopā ar Attīstības komiteju

10. Viedokļu apmaiņa ar ES īpašo sūtni un Somijas ārlietu ministru Pekka Haavisto 
par viņa neseno vizīti Etiopijā un Sudānā

Plkst. 10.30–12.00

Aiz slēgtām durvīm

11. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju par 
ES un Marokas attiecībām

* * *

12. Dažādi jautājumi

13. Nākamās sanāksmes
 2021. gada 28. jūnijā plkst. 12.30–14.00 (Briselē)
 2021. gada 1. jūlijā plkst. 9.00–9.15 un plkst. 16.45–18.45 (Briselē)

* * *

2021. gada 15. jūnijā plkst. 14.30–14.45

14. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Balsošanas laiks ***

Otrā balsošana sāksies plkst. 14.30 un beigsies plkst. 16.00.

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, 
kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni EPVote.
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15. ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska akts)
AFET/9/05376

2021/2563(RSP)

Referents:
David McAllister (PPE) QO – PE692.681v02-00

AM – PE692.760v01-00
Atbildīgā komiteja:

AFET
 Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
 Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 28. maijā plkst. 12.00

* * *

2021. gada 15. jūnijā plkst. 14.45–17.15 un plkst. 17.45–18.45

Ārkārtas sanāksme kopīgi ar Attīstības komiteju

16. Augsta līmeņa ģeopolitiskais dialogs par Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības 
un starptautiskās sadarbības instrumentu – Eiropa pasaulē (skatīt atsevišķu 
darba kārtības projektu)
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