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Evropski parlament
2019-2024

Odbor za zunanje zadeve

AFET(2020)1026_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Izredna seja

v ponedeljek, 26. oktobra 2020, od 9.00 do 11.00 in od 13.45 do 15.45 in od 16.45 do 
18.45 (sestanek koordinatorjev)

Bruselj

Sejna soba: na daljavo prek Antall 2Q2 in Spaak 3C50 (od 16.45 do 18.45 sestanek 
koordinatorjev)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:
 1. oktober 2020 PV – PE658.849v01-00

3. Sporočila predsednika

*** Glasovanje ***

Začetek glasovanja na daljavo

Glasovanje se bo začelo ob 9.30 in končalo ob 11.00.

Vsi člani, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo oddali 
natisnjeno glasovnico z glasovalnim seznamom, ki jo bodo poslali po elektronski pošti.

4. Zunanjepolitične posledice pandemije covida-19
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AFET/9/03348
2020/2111(INI)

Poročevalka:
Hilde Vautmans (Renew) PR – PE653.845v04-00

AM – PE658.797v01-00
Pristojni odbor:

AFET
 Sprejetje predlogov sprememb
 Rok za vložitev predlogov sprememb: 25. september 2020 ob 12.00

* * *

26. oktober 2020 od 9.15 do 10.10

5. Izmenjava mnenj o dejavnosti EU na področju mediacije, njenih zmogljivosti in 
poti naprej
– s Helgo Schmid, generalno sekretarko Evropske službe za zunanje delovanje
– s Patom Coxom, nekdanjim predsednikom Evropskega parlamenta, o 
dejavnosti EU na področju mediacije
– z Michaelom Keatingom, direktorjem Evropskega mirovnega inštituta
– s predstavniki Evropske komisije

26. oktober 2020 od 10.10 do 11.00

Brez navzočnosti javnosti

6. Izmenjava mnenj z generalno sekretarko Evropske službe za zunanje delovanje 
Helgo Schmid s poudarkom na Iranu

26. oktober 2020 od 13.45

Brez navzočnosti javnosti

7. Izmenjava mnenj z novoimenovanim vodjo delegacije EU v Libiji Joséjem 
Antoniom Sabadellom (v skladu z izjavo o politični odgovornosti)

* * *

26. oktober 2020 od 14.45

8. Izvolitev drugega, tretjega in četrtega podpredsednika

* * *
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9. Sporočila predsednika

*** Glasovanje ***

Začetek končnega glasovanja na daljavo o spremenjenem poročilu

Glasovanje se bo začelo ob 15.00 in končalo ob 16.30.

O izidu končnega glasovanja bodo člani obveščeni pisno.

10. Razno

11. Naslednji seji
 9. november 2020, od 9.00 do 11.00 in od 11.30 do 12.30 in od 13.45 do 15.45 in 

od 16.45 do 18.45 (Bruselj)
 19. november 2020, od 9.00 do 11.00 in od 11.30 do 12.30 in od 16.45 do 18.45 

(Bruselj)

* * *

26. oktober 2020 od 16.45 do 18.45

Brez navzočnosti javnosti

Na daljavo prek Spaak 3C50

12. SESTANEK KOORDINATORJEV


