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Utskottet för utveckling

DEVE(2020)1029_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 12.00–12.15 och kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Bryssel
Lokal: sammanträde på distans (via Spaak 1A2 och Antall 4Q1)
12.00–12.15 – Via Spaak 1A2 (omröstningen inleds)
*** Omröstning ***

Första omröstningsomgången avslutas kl. 13.00

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.
1.	En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling
DEVE/9/02633
	2020/2041(INI)	

Föredragande:

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

DEVE*


Rådgivande utskott:

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
Beslut: inget yttrande


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

FEMM
Beslut: inget yttrande

 
	Antagande av ändringsförslag
2.	Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet
DEVE/9/02069
	2019/2184(INI)	

Föredragande:

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

DEVE


 
	Antagande av ändringsförslag
13.45–15.45 (via Antall 4Q1)
3.	Godkännande av föredragningslistan
4.	Meddelanden från ordföranden
5.	Justering av sammanträdesprotokoll
	13 juli 2020	PV – PE655.675v01-00
16 juli 2020	PV – PE655.748v01-00
10 september 2020	PV – PE657.378v01-00
6.	Den humanitära situationen och EU:s humanitära insats i samband med covid-19
DEVE/9/04445
	Diskussion med Janez Lenarčič, kommissionsledamot med ansvar för krishantering
16.45–17.45 (via Antall 4Q1)
I samband med jämställdhetsveckan
7.	Jämställdhet, stärkandet av kvinnornas ställning och effekterna av covid-19 för kvinnor i utvecklingsländerna 2020 samt utmaningarna framöver
DEVE/9/04471
	Diskussion med UN Women
*** Omröstning ***

Slutomröstning

Omröstningen avslutas kl. 18.30

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.
8.	En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling
DEVE/9/02633
	2020/2041(INI)	

Föredragande:

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

DEVE*


Rådgivande utskott:

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
Beslut: inget yttrande


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

FEMM
Beslut: inget yttrande

 
	Antagande av förslag till betänkande
9.	Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet
DEVE/9/02069
	2019/2184(INI)	

Föredragande:

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

DEVE


 
	Antagande av förslag till betänkande
10.	Övriga frågor
11.	Kommande sammanträden
	12 november 2020 kl. 13.45–15.45
* * *
Inom stängda dörrar
17.45–18.45 (via Antall 4Q1)
Tillsammans med utskottet för utrikesfrågor (AFET)

Samordnarnas sammanträde, öppet för medföredragandena avseende instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) och ledamöterna i AFET-utskottets arbetsgrupp för finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder
12.	Riktlinjer för programplaneringen av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI)
DEVE/9/04459
	Diskussion med kommissionen och utrikestjänsten

