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Comissão do Desenvolvimento

DEVE(2021)0419_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 19 de abril de 2021, 13.45–15.45
Sala: József Antall 6Q2 e participação à distância
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Decisões e recomendações dos coordenadores
DEVE/9/05540
	Apreciação e aprovação das decisões dos coordenadores de 13 de abril
*** Período de votação ***
O primeiro período de votação terá início às 13.45 e encerrará às 14.45.

Todos os deputados que participem na votação – presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância – utilizarão a aplicação EPVote.
4.	O papel da cooperação para o desenvolvimento e ajuda humanitária da UE face às consequências da pandemia de COVID-19
DEVE/9/03583
	2020/2118(INI)	

Correlatores:

Hildegard Bentele (PPE)
Norbert Neuser (S&D)
PR – PE661.884v01-00
AM – PE663.361v01-00
Fundo:

DEVE


Pareceres:

CULT
Decisão: não emitir parecer
AM – PE662.099v01-00
	Apreciação e aprovação das alterações
* * *
Em conjunto com a Comissão dos Assuntos Externos e a Comissão dos Orçamentos
5.	Relatório de execução sobre os fundos fiduciários da UE e o Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia
CJ31/9/02641
	2020/2045(INI)	

Relatores:

Milan Zver (PPE)
György Hölvényi (PPE)
Janusz Lewandowski (PPE)
PR – PE680.999v01-00
Fundo:

AFET, DEVE, BUDG*


Pareceres:

CONT
Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE680.939v03-00
AM – PE691.199v01-00

LIBE*
Sira Rego (The Left)
PA – PE680.984v01-00
AM – PE689.810v01-00
	Apreciação do projeto de relatório
(ver projeto de ordem do dia em separado)
* * *
6.	Comunicação dos resultados do primeiro período de votação
O segundo período de votação terá início às 15.45 e encerrará às 16.45.

Todos os deputados que participem na votação – presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância – utilizarão a aplicação EPVote.
7.	O papel da cooperação para o desenvolvimento e ajuda humanitária da UE face às consequências da pandemia de COVID-19
DEVE/9/03583
	2020/2118(INI)	

Correlatores:

Hildegard Bentele (PPE)
Norbert Neuser (S&D)
PR – PE661.884v01-00
AM – PE663.361v01-00
Fundo:

DEVE


Pareceres:

CULT
Decisão: não emitir parecer
AM – PE662.099v01-00
	Aprovação do projeto de relatório
8.	Diversos
9.	Próximas reuniões
	22 de abril de 2021, 13.45–15.15 e 15.15–15.45
10 de maio de 2021, 16.45–18.45

