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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2020)0526_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Τρίτη 26 Μαΐου 2020, από 10.00 έως 12.00 και από 18.00 έως 19.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της AFCO
26 Μαΐου 2020, από 10.00 έως 10.15
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	23 Ιανουαρίου 2020	PV – PE647.017v01-00
1ος γύρος ψηφοφορίας

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 10.15 έως τις 11.15

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως – ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας
5.	Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Danuta Maria Hübner (PPE)
PA – PE648.463v01-00
AM – PE650.681v01-00
Επί της ουσίας:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 5 Μαΐου 2020, ώρα 17.00
6.	Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE647.015v01-00
AM – PE648.375v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 17.00
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
------
Επανάληψη της συνεδρίασης
26 Μαΐου 2020, από 11.15
7.	Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
AFCO/9/01332
	Ανταλλαγή απόψεων
8.	Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE648.269v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
* * *
26 Μαΐου 2020, από 18.00 έως 19.00
2ος γύρος ψηφοφορίας

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για την ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ επί των γνωμοδοτήσεων όπως τροποποιήθηκαν

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 18.00 έως τις 18.50

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
9.	Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Danuta Maria Hübner (PPE)
PA – PE648.463v01-00
AM – PE650.681v01-00
Επί της ουσίας:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 5 Μαΐου 2020, ώρα 17.00
10.	Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE647.015v01-00
AM – PE648.375v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 17.00
------
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις

