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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för utveckling

DEVE(2020)1002_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Fredagen den 2 oktober 2020 kl. 9.00–11.00

Lokal: Sammanträde på distans via Antall 4Q1

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning *** Första omgången

Omröstningen på distans inleds

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.

3. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
DEVE/9/03655

2020/1998(BUD)

Föredragande av yttrande:
Charles Goerens (Renew) PA – PE657.393v01-00

Ansvarigt utskott:
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BUDG Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

4. Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete
DEVE/9/04192
 Antagande av förslag till ståndpunkt från utskottet för utveckling till följd av den 

strategiska dialogen om en översyn av de geografiska programmen inom ramen 
för finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete i Latinamerika och 
Västindien och särskilda åtgärder med anknytning till krisen i Venezuela

* * *

5. Klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i 
utvecklingsländerna
DEVE/9/02636

2020/2042(INI)

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

Ansvarigt utskott:
DEVE

Rådgivande utskott:
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

 Behandling av förslag till betänkande

6. Europeiska revisionsrättens yttrande nr 7/2020 som åtföljer kommissionens 
rapport om genomförandet av Europeiska fonden för hållbar utveckling
DEVE/9/04208
 Diskussion med Hannu Takkula, ledamot av revisionsrätten

7. Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet
DEVE/9/03604

2020/2129(INL)

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

Ansvarigt utskott:
JURI* Lara Wolters (S&D) PR – PE657.191v01-00

 Behandling av förslag till yttrande

8. Meddelanden från ordföranden
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Tillkännagivande av omröstningsresultatet

Inledande av distansomröstningen för den slutliga omröstningen

Omröstningen avslutas kl. 12.30

Resultatet av den slutliga omröstningen kommer att tillkännages skriftligen

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden
 12 oktober 2020


	1214164SV.rtf

