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PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Izvanredna sjednica

ponedjeljak 6. srpnja 2020., 9:00 – 11:00 i 16:45 – 18:45

Bruxelles

Dvorana: sudjelovanje na daljinu posredstvom dvorane Antall 2Q2

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:
 4. – 5. prosinca 2019. PV – PE647.058v01-00

3. Priopćenja predsjedatelja

*** Glasovanje ***

Otvaranje glasovanja na daljinu

Glasovanje će biti otvoreno u 9:30 i zatvoreno u 11:00

Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju, neovisno o tome jesu li prisutni u dvorani za 
sjednice ili glasuju na daljinu, glasovat će putem e-pošte koristeći ispisane glasačke listiće

4. Umjetna inteligencija: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog 
prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te 
državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa
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Izvjestitelj za mišljenje:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.702v01-00

AM – PE652.560v01-00
Nadležni odbor:

JURI* Gilles Lebreton (ID) DT – PE650.407v01-00
 

 Usvajanje nacrta mišljenja
 Rok za podnošenje amandmana: 2. lipnja 2020., 12:00

6. srpnja 2020., 9:10 – 10:20

5. JAVNO SAVJETOVANJE: „Geopolitičke posljedice krize povezane s bolesti 
COVID-19“- vidi zaseban program

* * *

6. Razmjena gledišta s ESVD-om o stanju u Mozambiku

6. srpnja 2020., 16:45 – 18:45

7. Priopćenja predsjedatelja

Objava rezultata glasovanja

*** Glasovanje ***

Otvaranje konačnog glasovanja na daljinu o izmijenjenom mišljenju

Glasovanje će biti otvoreno u 17:00 i zatvoreno u 18:30

Rezultati konačnog glasovanja objavljuju se u pisanom obliku

* * *

8. Razmjena gledišta sa Susannom Terstal, posebnom predstavnicom EU-a za 
bliskoistočni mirovni proces

9. Prijedlog preporuke Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije/Visokom 
predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o odnosima s 
Bjelarusom
AFET/9/02961

2020/2081(INI)

Izvjestitelj:
Petras Auštrevičius (Renew) PR – PE652.398v01-00
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Nadležni odbor:
AFET

 

 Razmatranje nacrta izvješća
 Rok za podnošenje amandmana: 20. srpnja 2020., 12:00

10. Razno

11. Sljedeće sjednice
 13. srpnja 2020., 9:00 – 11:00 i 16:45 – 18:45 (Bruxelles)


