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Utskottet för utrikesfrågor

AFET(2021)0927_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Måndagen den 27 september 2021 kl. 15.45–16.00 och kl. 18.30–18.45
Bryssel
Lokal: Spinelli 5G2 och deltagande på distans
27 september 2021 kl. 15.45–16.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
*** Omröstning ***
Den första omröstningsomgången inleds ca kl. 15.45 och avslutas kl. 17.15.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar med hjälp av EPVote.
3.	Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – Allmän inledning – Utgifter totalt – Allmän inkomstberäkning – Inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt
AFET/9/06454
	2021/0227(BUD)	11352/2021 – C9-0353/2021

Föredragande av yttrande:

Urmas Paet (Renew)
PA – PE695.195v01-00
AM – PE696.460v01-00
DT – PE695.297v01-00
Ansvarigt utskott:

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.311v01-00
DT – PE695.068v01-00
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 september 2021 kl. 12.00
4.	Kritiska entiteters motståndskraft
AFET/9/05564
***I	2020/0365(COD)	COM(2020)0829 – C9-0421/2020

Föredragande av yttrande:

Lukas Mandl (PPE)
PA – PE692.863v01-00
AM – PE694.954v01-00
AM – PE694.948v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE691.097v01-00
AM – PE693.909v01-00
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 21 juni 2021 kl. 10.00
* * *
27 september 2021 kl. 18.30–18.45
5.	Meddelanden från ordföranden
*** Omröstning ***
Den andra omröstningsomgången inleds ca kl. 18.30 och avslutas kl. 19.30.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar med hjälp av EPVote.

Resultatet av omröstningen tillkännages skriftligen.
6.	Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – Allmän inledning – Utgifter totalt – Allmän inkomstberäkning – Inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt
AFET/9/06454
	2021/0227(BUD)	11352/2021 – C9-0353/2021

Föredragande av yttrande:

Urmas Paet (Renew)
PA – PE695.195v01-00
AM – PE696.460v01-00
DT – PE695.297v01-00
Ansvarigt utskott:

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.311v01-00
DT – PE695.068v01-00
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 september 2021 kl. 12.00
7.	Kritiska entiteters motståndskraft
AFET/9/05564
***I	2020/0365(COD)	COM(2020)0829 – C9-0421/2020

Föredragande av yttrande:

Lukas Mandl (PPE)
PA – PE692.863v01-00
AM – PE694.954v01-00
AM – PE694.948v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE691.097v01-00
AM – PE693.909v01-00
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 21 juni 2021 kl. 10.00
* * *
8.	Övriga frågor
9.	Kommande sammanträden
	14 oktober 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 13.45–15.45 (Bryssel)
25–26 oktober 2021 (Bryssel)

