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Odbor za razvoj

DEVE(2020)0529_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Izredna seja
v petek, 29. maja 2020, od 9.00 do 11.00
Bruselj
Sejna soba: udeležba na daljavo (prek Antall 4Q2)
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
3.	Sprejetje zapisnikov sej:
	22. in 23. januarja 2020	PV – PE647.037v01-00
	21. aprila 2020	PV – PE650.554v01-00

*** Glasovanje*** Prvo glasovanje

Začetek glasovanja na daljavo

Glasovanje se bo končalo ob 10.00

Vsi člani, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo oddali natisnjeno glasovnico z glasovalnim seznamom, ki jo bodo poslali po elektronski pošti.
4.	Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo
DEVE/9/01702
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Pripravljavka mnenja:

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

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
 
	Sprejetje osnutka mnenja

5.	Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Senegal in Evropsko unijo
DEVE/9/02468
	2019/0226M(NLE)	

Pripravljavka mnenja:

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

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
 
	Sprejetje osnutka mnenja

6.	Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegov protokol o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli
DEVE/9/02218
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Pripravljavec mnenja:

Tomas Tobé (PPE)

Pristojni odbor:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
 
	Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

7.	Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegov protokol o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli
DEVE/9/02560
	2020/0002M(NLE)	

Pripravljavec mnenja:

Tomas Tobé (PPE)

Pristojni odbor:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
 
	Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

8.	Varnostno sodelovanje med EU in Afriko na območju Sahela, v zahodni Afriki in Afriškem rogu
DEVE/9/02480
	2020/2002(INI)	

Pripravljavec mnenja:

Tomas Tobé (PPE)

Pristojni odbor:

AFET
Javier Nart (Renew)
PR – PE646.966v01-00
AM – PE650.694v01-00
AM – PE650.695v01-00
 
	Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

* * *
9.	Epidemija covida-19 v državah v razvoju: stališče Svetovne zdravstvene organizacije o izzivih in vpliv na mednarodni odziv na humanitarnem in razvojnem področju
DEVE/9/03028
	Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem programa za izredne zdravstvene razmere pri Svetovni zdravstveni organizaciji dr. Michaelom Ryanom

* * *
10.	Sporočila predsednika
Razglasitev izidov glasovanja

***Glasovanje*** Drugo glasovanje

Začetek končnega glasovanja na daljavo

Glasovanje se bo končalo ob 11.30

O izidu končnega glasovanja bodo člani obveščeni pisno.
11.	Razno
12.	Naslednja seja
junij (predvidoma)

