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ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Maandag 26 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur  
(coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: op afstand via Antall 2Q2 en Spaak 3C50 (16.45 - 18.45 uur 
coördinatorenvergadering)

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 1 oktober 2020 PV – PE658.849v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

*** Stemming ***

Opening van de stemming op afstand

De stemming wordt om 9.30 uur geopend en om 11.00 uur gesloten.

Alle leden die aan de stemming deelnemen (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, 
ofwel op afstand) stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet

4. Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het buitenlands beleid
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Rapporteur:
Hilde Vautmans (Renew) PR – PE653.845v04-00

AM – PE658.797v01-00
Bevoegd:

AFET
 

 Goedkeuring amendementen
 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 september 2020, 12.00 uur

* * *

26 oktober 2020, 9.15 - 10.10 uur

5. Gedachtewisseling over de bemiddelingsactiviteiten en de capaciteiten van de EU, 
en over de volgende stappen, met:
- Helga Schmid, secretaris-generaal van de EDEO
- Pat Cox, voormalig Voorzitter van het Europees Parlement (over de 
bemiddelingsactiviteiten van de EU)
- Michael Keating, directeur van het European Institute of Peace
- vertegenwoordigers van de Europese Commissie

26 oktober 2020, 10.10 - 11.00 uur

Met gesloten deuren

6. Gedachtewisseling met Helga Schmid, secretaris-generaal van de EDEO, met 
bijzondere aandacht voor Iran

26 oktober 2020, 13.45 uur

Met gesloten deuren

7. Gedachtewisseling met José Antonio Sabadell, onlangs benoemd tot hoofd van de 
EU‑delegatie in Libië (overeenkomstig de verklaring over politieke 
verantwoordingsplicht)

* * *

26 oktober 2020, 14.45 uur

8. Verkiezing van de tweede, derde en vierde ondervoorzitter
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* * *

9. Mededelingen van de voorzitter

*** Stemming ***

Opening van de stemming op afstand voor de eindstemming over het gewijzigd verslag

De stemming wordt om 15.00 uur geopend en om 16.30 uur gesloten.

De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld.

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen
 9 november 2020, 9.00 - 11.00 uur en 11.30 - 12.30 uur en 13.45 - 15.45 uur en 

16.45 - 18.45 uur (Brussel)
 19 november 2020, 9.00 - 11.00 uur en 11.30 - 12.30 uur en 16.45 - 18.45 uur 

(Brussel)

* * *

26 oktober 2020, 16.45 - 18.45 uur

Met gesloten deuren

Op afstand via Spaak 3C50

12. COÖRDINATORENVERGADERING


