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Kumitat għall-Iżvilupp

DEVE(2020)0529_1
ABBOZZ TA' AĠENDA
Laqgħa straordinarja
Il-Ġimgħa 29 ta' Mejju 2020, 9.00 – 11.00
Brussell
Sala: Parteċipazzjoni remota (permezz ta' Antall 4Q2)
1.	Adozzjoni tal-aġenda
2.	Avviżi tal-president
3.	Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat
	it-22 u t-23 ta' Jannar 2020	PV – PE647.037v01-00
il-21 ta' April 2020	PV – PE650.554v01-00
*** Ħin għall-votazzjoni *** L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota

Il-votazzjoni tingħalaq fl-10.00

Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni - jew preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat jew permezz ta' parteċipazzjoni remota - jivvutaw bl-email bl-użu ta' karti tal-vot stampati
4.	Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea
DEVE/9/01702
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Rapporteur għal opinjoni:

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

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni
5.	Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tas-Senegal u l-Unjoni Ewropea
DEVE/9/02468
	2019/0226M(NLE)	

Rapporteur għal opinjoni:

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

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni
6.	Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (2020-2026)
DEVE/9/02218
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Rapporteur għal opinjoni:

Tomas Tobé (PPE)

Responsabbli:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra
7.	Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (2020-2026)
DEVE/9/02560
	2020/0002M(NLE)	

Rapporteur għal opinjoni:

Tomas Tobé (PPE)

Responsabbli:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra
8.	Kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika
DEVE/9/02480
	2020/2002(INI)	

Rapporteur għal opinjoni:

Tomas Tobé (PPE)

Responsabbli:

AFET
Javier Nart (Renew)
PR – PE646.966v01-00
AM – PE650.694v01-00
AM – PE650.695v01-00
 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra
* * *
9.	It-tifqigħa tal-COVID-19 fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: perspettiva tad-WHO dwar l-isfidi u l-impatt tagħha fuq ir-rispons umanitarju fil-livell umanitarju u fil-livell tal-iżvilupp
DEVE/9/03028
	Skambju ta' fehmiet ma' Dr Michael Ryan, Direttur Eżekuttiv, Programm tal-Emerġenzi tas-Saħħa tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa
* * *
10.	Avviżi tal-president
Tħabbira tar-riżultati tal-votazzjoni

*** Ħin għall-votazzjoni *** It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota għall-vot finali 

Il-votazzjoni tingħalaq fil-11.30

Ir-riżultat tal-votazzjoni finali titħabbar bil-miktub
11.	Kwistjonijiet varji
12.	Laqgħat li jmiss
Ġunju (possibbilment)

