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Výbor pre zahraničné veci

AFET(2020)1026_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

pondelok 26. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h  
(schôdza koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: na diaľku prostredníctvom Antall 2Q2 a Spaak 3C50 (od 16.45 do 18.45 h 
schôdza koordinátorov)

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 1. októbra 2020 PV – PE658.849v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie ***

Začiatok hlasovania na diaľku

Hlasovať bude možné od 9.30 do 11.00 h.

Všetci poslanci, ktorí hlasujú v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy 
e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie lístky.

4. Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19
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AM – PE658.797v01-00
Gestorský výbor:

AFET
 

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. september 2020, 12.00 h

* * *

26. októbra 2020 od 9.15 do 10.10 h

5. Výmena názorov o mediačných činnostiach EÚ, jej kapacitách a ďalšom postupe, 
na ktorej sa zúčastnia:
– Helga Schmid, generálna tajomníčka ESVČ
– Pat Cox, bývalý predseda EP, v súvislosti s mediačnými činnosťami EP
– Michael Keating, riaditeľ Európskeho mierového inštitútu
– zástupcovia Európskej komisie

26. októbra 2020 od 10.10 do 11.00 h

Za zatvorenými dverami

6. Výmena názorov s generálnou tajomníčkou ESVČ Helgou Schmidovou so 
zameraním na Irán

26. októbra 2020 od 13.45 h

Za zatvorenými dverami

7. Výmena názorov s Josém Antoniom Sabadellom, novovymenovaným vedúcim 
delegácie EÚ v Líbyi (v súlade s vyhlásením VP/PK o politickej zodpovednosti)

* * *

26. októbra 2020 od 14.45 h

8. Voľba druhého, tretieho a štvrtého podpredsedu

* * *
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9. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie ***

Začiatok hlasovania na diaľku týkajúceho sa záverečného hlasovania o správe v znení 
zmien

Hlasovať bude možné od 15.00 do 16.30 h.

Výsledok záverečného hlasovania bude oznámený písomne.

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze
 9. novembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h a od 13.45 do 15.45 h 

a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
 19. novembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h a od 16.45 do 18.45 

h (Brusel)

* * *

26. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h

Za zatvorenými dverami

Na diaľku prostredníctvom Spaak 3C50

12. SCHÔDZA KOORDINÁTOROV


