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Comissão dos Assuntos Constitucionais

AFCO(2019)0129_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Terça-feira, 29 de janeiro de 2019, 9.00–12.30
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q2)
Chama-se a atenção para o facto de os horários que se seguem serem meramente indicativos, podendo ser alterados durante a reunião
29 de janeiro de 2019, 9.00–9.15
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	2 de julho de 2018	PV – PE632.122v01-00
1 de outubro de 2018	PV – PE632.808v01-00
10 de outubro de 2018	PV – PE632.823v01-00
4.	Ponto da situação sobre as negociações do Brexit – Apresentação de informações por parte da presidência
* * *
29 de janeiro de 2019, 9.15–10.15
5.	Presidência do Conselho
AFCO/8/00748
	Apresentação do programa da Presidência romena do Conselho da UE por George CIAMBA, Ministro delegado para os Assuntos Europeus
29 de janeiro de 2019, 10.15–11.00
6.	Análise aprofundada sobre o quadro da UE para garantir o respeito do Estado de direito e dos princípios e valores fundamentais da União
AFCO/8/15267
	Apresentação a cargo do Professor Diego López Garrido (Universidad de Castilla-La Mancha) e de Antonio López Castillo (Universidade Autónoma de Madrid) da análise aprofundada encomendada pelo Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e dos Assuntos Constitucionais subordinada ao tema «O quadro da UE para garantir o respeito do Estado de direito e os princípios e valores fundamentais da União»
29 de janeiro de 2019, 11.00
*** Período de votação ***
7.	Proteção de dados pessoais no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu
AFCO/8/14620
***I	2018/0336(COD)	COM(2018)0636 – C8-0413/2018

Correlatores:

Mercedes Bresso (S&D)
Rainer Wieland (PPE)

Fundo:

AFCO


Pareceres:

BUDG –
Decisão: não emitir parecer


JURI –
Decisão: não emitir parecer


LIBE –
Sophia in 't Veld (ALDE)
AD – PE630.530v02-00
AM – PE630.631v01-00
 
	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
(Artigo 69.º-F, n.º 4) (votação única, por maioria dos votos expressos)
8.	Aplicação das disposições jurídicas e Declaração Conjunta que garante o controlo parlamentar das agências descentralizadas
AFCO/8/13391
	2018/2114(INI)	

Relator:

György Schöpflin (PPE)
PR – PE630.622v01-00
AM – PE632.170v01-00
Fundo:

AFCO


Pareceres:

BUDG –
Jens Geier (S&D)
AD – PE628.606v02-00
AM – PE630.613v01-00

CONT –
Dennis de Jong (GUE/NGL)
AD – PE625.391v02-00
AM – PE630.651v01-00

ECON –
Peter Simon (S&D)
AD – PE628.399v02-00
AM – PE629.608v01-00

ENVI –
Ivo Belet (PPE)
AD – PE628.575v02-00
AM – PE630.639v01-00

JURI –
Decisão: não emitir parecer


LIBE –
Maria Grapini (S&D)
PA – PE631.991v01-00
AM – PE632.830v02-00
 
	Aprovação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 17 de dezembro de 2018, 17.00
9.	Proposta de regulamento do Parlamento Europeu relativa às formas de exercício do direito de inquérito do Parlamento Europeu que substitui a Decisão do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão de 19 de abril de 1995 (95/167/CE, Euratom, CECA)
AFCO/8/02422

Relator:

Ramón Jáuregui Atondo (S&D)
DT – PE630.750v01-00
DT – PE571.670v03-00
DT – PE544.488v03-00
 
	Apreciação e aprovação da proposta de resolução
*** Fim da votação ***
* * *
10.	Diversos
11.	Próximas reuniões
	20 de fevereiro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30 (Bruxelas)
* * *
Após a reunião da Comissão AFCO

À porta fechada

Reunião de coordenadores (a confirmar)

