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Vystymosi komitetas

DEVE(2020)0529_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Neeilinis posėdis
2020 m. gegužės 29 d., penktadienis, 9.00–11.00 val.
Briuselis
Salė: dalyvavimas nuotoliniu būdu (Antall 4Q2)
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. sausio 22–23 d.	PV – PE647.037v01-00
	2020 m. balandžio 21 d.	PV – PE650.554v01-00

*** Balsavimo laikas *** Pirmoji balsavimo sesija

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.

Balsavimas baigsis 10.00 val.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komitetų posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais.
4.	Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
DEVE/9/01702
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Nuomonės referentė:

Beata Kempa (ECR)
PA – PE646.984v01-00
Atsakingas komitetas:

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (RENEW)
PR – PE646.918v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

5.	Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
DEVE/9/02468
	2019/0226M(NLE)	

Nuomonės referentė:

Beata Kempa (ECR)
PA – PE647.002v01-00
AM – PE648.366v01-00
Atsakingas komitetas:

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (RENEW)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

6.	Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (2020–2026 m.)
DEVE/9/02218
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Nuomonės referentas:

Tomas Tobé (PPE)

Atsakingas komitetas:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
 
	Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

7.	Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (2020–2026 m.)
DEVE/9/02560
	2020/0002M(NLE)	

Nuomonės referentas:

Tomas Tobé (PPE)

Atsakingas komitetas:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
 
	Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

8.	ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje
DEVE/9/02480
	2020/2002(INI)	

Nuomonės referentas:

Tomas Tobé (PPE)

Atsakingas komitetas:

AFET
Javier Nart (RENEW)
PR – PE646.966v01-00
AM – PE650.694v01-00
AM – PE650.695v01-00
 
	Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

* * *
9.	COVID-19 protrūkis besivystančiose šalyse: PSO požiūris į iššūkius ir jo poveikį tarptautiniam atsakui humanitarinės pagalbos ir vystymosi srityje
DEVE/9/03028
	Keitimasis nuomonėmis su Pasaulio sveikatos organizacijos ekstremaliųjų sveikatai situacijų programų vykdomuoju direktoriumi dr. Michaeliu Ryanu

* * *
10.	Pirmininko pranešimai
Balsavimo rezultatų paskelbimas.

*** Balsavimo laikas *** Antroji balsavimo sesija

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia: galutinis balsavimas.

Balsavimas baigsis 11.30 val.

Apie galutinio balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.
11.	Kiti klausimai
12.	Kiti posėdžiai
Birželio mėn. (galbūt)

