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Utskottet för utveckling

DEVE(2020)0529_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Fredagen den 29 maj 2020 kl. 9.00–11.00
Bryssel
Lokal: sammanträde på distans (via Antall 4Q2)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	22–23 januari 2020	PV – PE647.037v01-00
21 april 2020	PV – PE650.554v01-00
*** Omröstning *** Första omgången

Inledande av distansomröstningen

Omröstningen avlutas kl. 10.00

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstsedlar.
4.	Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen
DEVE/9/01702
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Föredragande av yttrande:

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

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
5.	Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen
DEVE/9/02468
	2019/0226M(NLE)	

Föredragande av yttrande:

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

PECH
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
6.	Partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna
DEVE/9/02218
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Föredragande av yttrande:

Tomas Tobé (PPE)

Ansvarigt utskott:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
7.	Partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna
DEVE/9/02560
	2020/0002M(NLE)	

Föredragande av yttrande:

Tomas Tobé (PPE)

Ansvarigt utskott:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
8.	Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn
DEVE/9/02480
	2020/2002(INI)	

Föredragande av yttrande:

Tomas Tobé (PPE)

Ansvarigt utskott:

AFET
Javier Nart (Renew)
PR – PE646.966v01-00
AM – PE650.694v01-00
AM – PE650.695v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
* * *
9.	Covid-19-utbrottet i utvecklingsländerna: WHO:s perspektiv på utmaningarna och dess konsekvenser för de internationella humanitära insatserna och utvecklingsinsatserna
DEVE/9/03028
	Diskussion med Michael Ryan, verkställande direktör, WHO:s Health Emergencies Programme
* * *
10.	Meddelanden från ordföranden
Tillkännagivande av omröstningsresultatet

*** Omröstning *** Andra omgången

Inledande av distansomröstningen för de slutliga rösterna

Omröstningen avlutas kl. 11.30

Resultatet av den slutliga omröstningen kommer att tillkännages skriftligen
11.	Övriga frågor
12.	Kommande sammanträden
Juni (eventuellt)

