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Комисия по конституционни въпроси

AFCO(2020)0526_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Вторник, 26 май 2020 г., 10.00–12.00 ч. и 18.00–19.00 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)
с дистанционно участие на членовете на комисията по конституционни въпроси
26 май 2020 г., 10.00–10.15 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите
4.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	23 януари 2020 г.	PV – PE647.017v01-00

Първо гласуване

Проверка на кворума и откриване на процедурата за дистанционно гласуване на измененията

Гласуването ще се проведе от 10.15 ч. до 11.15 ч.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, съдържащи листи за гласуване.
5.	Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Докладчик по становище:

Данута Мария Хюбнер (PPE)
PA – PE648.463v01-00
AM – PE650.681v01-00
Водеща:

AFET, INTA
Кати Пири (S&D)
Кристоф Ханзен (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Приемане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 5 май 2020 г., 17.00 ч.

6.	Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Докладчик по становище:

Антонио Таяни (PPE)
PA – PE647.015v01-00
AM – PE648.375v01-00
Водеща:

LIBE
Клеър Дейли (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Приемане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 24 февруари 2020 г., 17.00 ч.

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***
------
Възобновяване на заседанието
26 май 2020 г., 11.15 ч.
7.	Конференцията за бъдещето на Европа и ролята на Европейския парламент
AFCO/9/01332
	Размяна на мнения

8.	Публичен достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Докладчик по становище:

Лорант Винце (PPE)
PA – PE648.269v01-00
Водеща:

LIBE
Йоан-Рареш Богдан (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

* * *
26 май 2020 г., 18.00–19.00 ч.
Второ гласуване

Проверка на кворума и откриване на процедурата за дистанционно ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ на изменените становища 

Гласуването ще се проведе от 18.00 ч. до 18.50 ч.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***
9.	Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Докладчик по становище:

Данута Мария Хюбнер (PPE)
PA – PE648.463v01-00
AM – PE650.681v01-00
Водеща:

AFET, INTA
Кати Пири (S&D)
Кристоф Ханзен (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 5 май 2020 г., 17.00 ч.

10.	Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Докладчик по становище:

Антонио Таяни (PPE)
PA – PE647.015v01-00
AM – PE648.375v01-00
Водеща:

LIBE
Клеър Дейли (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 24 февруари 2020 г., 17.00 ч.

------
11.	Разни въпроси
12.	Следващи заседания

