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Comisia pentru dezvoltare

DEVE(2020)1029_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 29 octombrie 2020, 12.00 - 12.15 și 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: participare de la distanță (via Spaak 1A2 și Antall 4Q1)
12.00 - 12.15 — via Spaak 1A2 (lansarea votului)
*** Votare ***

Prima rundă de votare se va încheia la ora 13.00.

Toți membrii care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând buletine de vot imprimate.
1.	O nouă strategie UE-Africa - un parteneriat pentru dezvoltare sustenabilă și favorabilă incluziunii
DEVE/9/02633
	2020/2041(INI)	

Raportoare:

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
Comisie competentă:

DEVE*


Avize:

AFET*
Anna Fotyga (ECR)
AD – PE652.358v02-00
AM – PE653.741v01-00

INTA*
Joachim Schuster (S&D)
AD – PE648.592v02-00
AM – PE653.807v01-00

AGRI
Manuel Bompard (GUE/NGL)
AD – PE652.519v02-00
AM – PE653.993v01-00

CULT
Decizie: fără aviz


LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
AD – PE654.056v02-00
AM – PE655.708v01-00

FEMM
Decizie: fără aviz

	Adoptarea amendamentelor

2.	Îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului
DEVE/9/02069
	2019/2184(INI)	

Raportor:

Tomas Tobé (PPE)
PR – PE648.376v01-00
AM – PE658.707v01-00
Comisie competentă:

DEVE


	Adoptarea amendamentelor

13.45 - 15.45 (via Antall 4Q1)
3.	Adoptarea ordinii de zi
4.	Comunicări ale președinției
5.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	13 iulie 2020	PV – PE655.675v01-00

16 iulie 2020	PV – PE655.748v01-00
10 septembrie 2020	PV – PE657.378v01-00
6.	Situația umanitară și răspunsul umanitar al UE la criza COVID-19
DEVE/9/04445
	Schimb de opinii cu Janez Lenarčič, comisar pentru gestionarea crizelor

16.45 - 17.45 (via Antall 4Q1)
În cadrul Săptămânii egalității de gen
7.	Egalitatea de gen, capacitarea femeilor și impactul crizei COVID-19 asupra femeilor din țările în curs de dezvoltare în 2020 și provocările care vor veni
DEVE/9/04471
	Schimb de opinii cu UN Women

***Votare ***

Votul final

Votarea se va încheia la ora 18.30.

Toți membrii care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând buletine de vot imprimate.
8.	O nouă strategie UE-Africa - un parteneriat pentru dezvoltare sustenabilă și favorabilă incluziunii
DEVE/9/02633
	2020/2041(INI)	

Raportoare:

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
Comisie competentă:

DEVE*


Avize:

AFET*
Anna Fotyga (ECR)
AD – PE652.358v02-00
AM – PE653.741v01-00

INTA*
Joachim Schuster (S&D)
AD – PE648.592v02-00
AM – PE653.807v01-00

AGRI
Manuel Bompard (GUE/NGL)
AD – PE652.519v02-00
AM – PE653.993v01-00

CULT
Decizie: fără aviz


LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
AD – PE654.056v02-00
AM – PE655.708v01-00

FEMM
Decizie: fără aviz

	Adoptarea proiectului de raport

9.	Îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului
DEVE/9/02069
	2019/2184(INI)	

Raportor:

Tomas Tobé (PPE)
PR – PE648.376v01-00
AM – PE658.707v01-00
Comisie competentă:

DEVE


	Adoptarea proiectului de raport

10.	Chestiuni diverse
11.	Reuniuni următoare
	12 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45

* * *
Cu ușile închise
17.45 - 18.45 (via Antall 4Q1)
Împreună cu Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Reuniunea coordonatorilor deschisă pentru co-raportorii IVCDCI și membrii Grupului de lucru AFET privind instrumentele de finanțare externă
12.	Orientări de programare pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI)
DEVE/9/04459
	Schimb de opinii cu Comisia Europeană și SEAE


