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Commissie ontwikkelingssamenwerking

DEVE(2020)0529_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Vrijdag 29 mei 2020, 9.00 - 11.00 uur
Brussel
Zaal: deelname op afstand (via Antall 4Q2)
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	22-23 januari 2020	PV – PE647.037v01-00
21 april 2020	PV – PE650.554v01-00
*** Stemming *** Eerste stemronde

Opening van de stemming op afstand

De stemming wordt om 10.00 uur gesloten

Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukte stemlijst
4.	Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie
DEVE/9/01702
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Rapporteur voor advies:

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

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
5.	Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie
DEVE/9/02468
	2019/0226M(NLE)	

Rapporteur voor advies:

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

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
6.	Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)
DEVE/9/02218
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Rapporteur voor advies:

Tomas Tobé (PPE)

Bevoegd:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
7.	Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)
DEVE/9/02560
	2020/0002M(NLE)	

Rapporteur voor advies:

Tomas Tobé (PPE)

Bevoegd:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
8.	Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika
DEVE/9/02480
	2020/2002(INI)	

Rapporteur voor advies:

Tomas Tobé (PPE)

Bevoegd:

AFET
Javier Nart (Renew)
PR – PE646.966v01-00
AM – PE650.694v01-00
AM – PE650.695v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
* * *
9.	De COVID-19-uitbraak in ontwikkelingslanden: de kijk van de WHO op de uitdagingen en de gevolgen voor de internationale humanitaire en ontwikkelingsactiviteiten
DEVE/9/03028
	Gedachtewisseling met dr. Michael Ryan, uitvoerend directeur, medisch noodhulpprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie
* * *
10.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van de uitslag van de stemmingen

*** Stemming *** Tweede stemronde

Opening van de stemmingsprocedure op afstand voor de eindstemming

De stemming wordt om 11.30 uur gesloten

De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
Juni (eventueel)

