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Commissie ontwikkelingssamenwerking

DEVE(2020)1002_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Vrijdag 2 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur
Zaal: deelname op afstand (via Antall 4Q1)
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemming *** Eerste stemronde

Opening van de stemming op afstand

De stemming wordt om 10.00 uur gesloten

Alle leden die deelnemen aan de stemming (ongeacht of zij in de vergaderzaal aanwezig zijn of via videoverbinding deelnemen) stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukte stemlijst.
3.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen
DEVE/9/03655
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur voor advies:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE657.393v01-00
Bevoegd:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
DT – PE657.417v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
4.	Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking
DEVE/9/04192
	Goedkeuring van het ontwerpstandpunt van de Commissie ontwikkelingszaken ingevolge de Strategische dialoog over de herziening van de geografische programma's van het DCI in Latijns-Amerika en het Caribische gebied en bijzondere maatregelen in verband met de crisis in Venezuela
* * *
5.	De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden
DEVE/9/02636
	2020/2042(INI)	

Rapporteur:

Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
Bevoegd:

DEVE


Adviezen:

ENVI
Mick Wallace (GUE/NGL)
AD – PE650.533v02-00
AM – PE652.443v01-00

LIBE
Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00

FEMM
Alice Kuhnke (Verts/ALE)
AM – PE652.267v01-00
 
	Behandeling ontwerpverslag
6.	Advies nr. 7/2020 van de Europese Rekenkamer bij het verslag van de Commissie over de uitvoering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling
DEVE/9/04208
	Gedachtewisseling met Hannu Takkula, lid van de Europese Rekenkamer
7.	Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen
DEVE/9/03604
	2020/2129(INL)	

Rapporteur voor advies:

Marc Tarabella (S&D)
PA – PE657.424v01-00
Bevoegd:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
 
	Behandeling ontwerpadvies
8.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van de resultaten van de stemmingen

Opening van de stemprocedure op afstand voor de eindstemming

De stemming wordt om 12.30 uur gesloten

De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld.
9.	Rondvraag
10.	Volgende vergaderingen
	12 oktober 2020

