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Comisia pentru dezvoltare

DEVE(2021)0225_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 25 februarie 2021, 13.45 - 15.45 și 16.45 - 17.50 și 17.50 - 18.45 (reuniune a coordonatorilor)
Sala: József Antall 4Q2 + participare de la distanță
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	15 iulie 2020	PV – PE655.777v01-00

14 decembrie 2020	PV – PE663.133v01-00
14 ianuarie 2021	PV – PE663.296v01-00
*** Votare ***
Primul tur de scrutin va fi deschis la ora 13.45 și se va încheia la ora 16.00.

Toți membrii care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță, vor vota prin aplicația EPVote.
4.	Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare
DEVE/9/02636
	2020/2042(INI)	

Raportoare:

Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
AM – PE657.479v01-00
Comisie competentă:

DEVE


Avize:

ENVI
Mick Wallace (The Left)
AD – PE650.533v02-00
AM – PE652.443v01-00

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

FEMM
Alice Kuhnke (Verts/ALE)
AD – PE650.432v02-00
AM – PE652.267v01-00
	Adoptarea amendamentelor

5.	Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
DEVE/9/04397
	2020/2215(INI)	

Raportoare pentru aviz:

Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE)
PA – PE660.263v01-00
AM – PE660.264v01-00
Comisie competentă:

FEMM
Predrag Fred Matić (S&D)
PR – PE660.070v02-00
AM – PE662.044v01-00
AM – PE662.097v01-00
	Adoptarea amendamentelor

6.	Orientări pentru bugetul pe 2022 - Secțiunea III
DEVE/9/04870
	2020/2265(BUI)	

Președinte:

Tomas Tobé (PPE)
AL – PE689.491v01-00
Comisie competentă:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
PR – PE663.167v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

* * *
7.	Situația umanitară și răspunsul umanitar al UE în ceea ce privește COVID-19
DEVE/9/05314
	Schimb de opinii cu Janez Lenarčič, comisar pentru gestionarea crizelor

25 februarie 2021, 16.45 - 17.50
8.	Rolul politicii pentru dezvoltare în răspunsul la pierderea biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030
DEVE/9/04946
	2020/2274(INI)	

Raportoare:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PR – PE689.496v01-00
Comisie competentă:

DEVE


Avize:

ENVI
Decizie: fără aviz


AGRI
Decizie: fără aviz

	Examinarea proiectului de raport

9.	Anunțarea rezultatelor primului tur de scrutin
*** Votare ***
Al doilea tur de scrutin va fi deschis la ora 17.45 și se va încheia la ora 18.45.

Toți membrii care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță, vor vota prin aplicația EPVote.
10.	Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare
DEVE/9/02636
	2020/2042(INI)	

Raportoare:

Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
AM – PE657.479v01-00
Comisie competentă:

DEVE


Avize:

ENVI
Mick Wallace (The Left)
AD – PE650.533v02-00
AM – PE652.443v01-00

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

FEMM
Alice Kuhnke (Verts/ALE)
AD – PE650.432v02-00
AM – PE652.267v01-00
	Adoptarea proiectului de raport

11.	Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
DEVE/9/04397
	2020/2215(INI)	

Raportoare pentru aviz:

Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE)
PA – PE660.263v01-00
AM – PE660.264v01-00
Comisie competentă:

FEMM
Predrag Fred Matić (S&D)
PR – PE660.070v02-00
AM – PE662.044v01-00
AM – PE662.097v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

12.	Chestiuni diverse
13.	Reuniuni următoare
	15 martie 2021, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

16 martie 2021, 9.00 - 12.00 (Bruxelles)
* * *
25 februarie 2021, 17.50 - 18.45
Cu ușile închise
14.	Reuniune a coordonatorilor

