OJ\1207231PL.rtf	PE653.772v01-00
PL	Zjednoczona w różnorodności	PL
PE653.772v01-00	 /1 	OJ\1207231PL.rtf
PL
OJ\1207231PL.rtf	 /1 	PE653.772v01-00
	PL

Parlament Europejski
2019-2024
file_0.png




Komisja Rozwoju

DEVE(2020)0615_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie nadzwyczajne
Poniedziałek 15 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 16.45 – 18.45
Bruksela
Sala: zdalne uczestnictwo (za pośrednictwem Antall 4Q2)
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
* * * Głosowanie * * * Pierwsza sesja głosowania
Otwarcie procedury głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie zamknięte o godz. 11.30
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z drukowanych kart do głosowania
3.	Realizacja wspólnej polityki handlowej – sprawozdanie roczne za rok 2018
DEVE/9/02090
	2019/2197(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

INTA
Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE648.332v01-00
AM – PE652.533v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
4.	Brak leków - jak poradzić sobie z narastającym problemem
DEVE/9/03022
	2020/2071(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Beata Kempa (ECR)

Przedm. właśc.:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
5.	Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
DEVE/9/01958
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
* * *
6.	Reakcja UE na pandemię COVID-19 w krajach rozwijających się: aktualna sytuacja
DEVE/9/03307
	Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji
7.	Współpraca UE z Erytreą w zakresie rozwoju: aktualna sytuacja i cele polityki UE
DEVE/9/03309
	Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji i ESDZ
* * *
15 czerwca 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45
8.	Komunikaty przewodniczącego
Ogłoszenie wyników głosowań
Otwarcie procedury głosowania zdalnego dla głosowań końcowych
Głosowanie zostanie zamknięte o godz. 18.00
Wyniki głosowań końcowych zostaną przekazane na piśmie
* * *
9.	Wpływ pandemii COVID-19 na brak bezpieczeństwa żywnościowego i ubóstwo – pilne potrzeby i zrównoważone działania zaradcze
DEVE/9/03304
	Wymiana poglądów z Davidem Beasleyem, dyrektorem wykonawczym Światowego Programu Żywnościowego (WFP)
* * *
10.	Sprawy różne
11.	Następne posiedzenia
2 lipca i 14 lipca (ewentualnie)

