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Commissie ontwikkelingssamenwerking

DEVE(2020)0615_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Maandag 15 juni 2020, 9.00 - 11.00 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: deelname op afstand (via Antall 4Q2)
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemming *** Eerste stemronde
Opening van de stemprocedure op afstand
De stemming wordt om 11.30 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.
3.	Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018
DEVE/9/02090
	2019/2197(INI)	

Rapporteur voor advies:

Benoît Biteau (Verts/ALE)
AM – PE652.290v01-00
Bevoegd:

INTA
Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE648.332v01-00
AM – PE652.533v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
4.	Tekort aan geneesmiddelen - hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt?
DEVE/9/03022
	2020/2071(INI)	

Rapporteur voor advies:

Beata Kempa (ECR)

Bevoegd:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
5.	Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen
DEVE/9/01958
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Rapporteur voor advies:

Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE648.612v01-00
AM – PE650.565v01-00
Bevoegd:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
* * *
6.	Reactie van de EU op de COVID-19-pandemie in de ontwikkelingslanden: stand van zaken
DEVE/9/03307
	Gedachtewisseling met de Commissie
7.	EU-ontwikkelingssamenwerking met Eritrea: stand van zaken en beleidsdoelen van de EU
DEVE/9/03309
	Gedachtewisseling met de Commissie en de EDEO
* * *
15 juni 2020, 16.45 - 18.45 uur
8.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van de uitslag van de stemmingen
Opening van de stemprocedure op afstand voor de eindstemming
De stemming wordt om 18.00 uur gesloten.
De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld.
* * *
9.	Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor armoede en voedselonzekerheid - dringende behoeften en duurzame oplossingen
DEVE/9/03304
	Gedachtewisseling met David Beasley, uitvoerend directeur, Wereldvoedselprogramma (WFP)
* * *
10.	Rondvraag
11.	Volgende vergaderingen
2 juli en 14 juli (eventueel)

