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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri externe

AFET(2021)0614_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 14 iunie 2021, 13.00 - 14.00 și 15.00 - 16.15 și 16.45 - 18.45

Marți, 15 iunie 2021, 9.00 - 12.00 și 14.30 - 14.45 și 14.45 - 17.15 (reuniune comună 
extraordinară) și 17.45 - 18.45 (reuniune comună extraordinară)

Bruxelles

Sala: SPAAK 3C50 și participare de la distanță

14 iunie 2021, 13.00 - 14.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 12-13 aprilie 2021 PV – PE691.323v02-00

3. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori
- Consemnarea deciziilor reuniunii coordonatorilor din 26 mai 2021

* * *

În asociere cu Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, 
precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a 
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Spațiului Economic European (SEE)

4. Schimb de opinii privind decizia Consiliului Federal Elvețian de a pune capăt 
negocierilor privind Acordul-cadru instituțional UE-Elveția

* * *

15.00 - 16.15

5. Schimb de opinii cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) pe tema 
situației din Burkina Faso

* * *

16.45 - 17.30

6. Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen III
AFET/9/05272

2021/2003(INI)

Raportoare pentru aviz:
Hannah Neumann (Verts/ALE) PA – PE692.928v01-00

Comisie competentă:
DEVE, 
FEMM

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

 Examinarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 21 iunie 2021, ora 12.00

14 iunie 2021, 17.30 - 18.45  (cu ușile închise)

7. Schimb de opinii cu Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune 
Externă (SEAE) privind stadiul actual al chestiunii cipriote

* * *

15 iunie 2021, 9.00

8. Comunicări ale președinției

*** Votare ***

Primul tur de scrutin va fi deschis în jur de ora 9.00 și se va încheia la ora 10.30.

Toți deputații care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță, vor vota prin aplicația EPVote.

9. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului („Legea 
Magnițki” a UE)
AFET/9/05376
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2021/2563(RSP)

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

AM – PE692.760v01-00
Comisie competentă:

AFET
 Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral
 Examinarea și adoptarea amendamentelor la propunerea de rezoluție
 Termen de depunere a amendamentelor: 28 mai 2021, ora 12.00

* * *

9.15 - 10.30

Împreună cu Comisia pentru dezvoltare

10. Schimb de opinii cu Pekka Haavisto, trimisul special al UE și ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, privind vizita sa recentă în Etiopia și Sudan

10.30 - 12.00

Cu ușile închise

11. Schimb de opinii cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu 
Comisia pe tema relațiilor UE-Maroc

* * *

12. Chestiuni diverse

13. Reuniuni următoare
 28 iunie 2021, 12.30 - 14.00 (Bruxelles)
 1 iulie 2021, 9.00 - 9.15 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

* * *

15 iunie 2021, 14.30 - 14.45

14. Comunicări ale președinției

*** Votare ***

Al doilea tur de scrutin va fi deschis la ora 14.30 și se va încheia la ora 16.00.

Toți deputații care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță, vor vota prin aplicația EPVote.

15. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului („Legea 
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Magnițki” a UE)
AFET/9/05376

2021/2563(RSP)

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

AM – PE692.760v01-00
Comisie competentă:

AFET
 Adoptarea propunerii de rezoluție
 Termen de depunere a amendamentelor: 28 mai 2021, ora 12.00

* * *

15 iunie 2021, 14.45 - 17.15 și 17.45 - 18.45

Reuniune extraordinară împreună cu Comisia pentru dezvoltare

16. Dialog geopolitic la nivel înalt privind Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa în lume (a se vedea 
proiectul de ordine de zi separat)


