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Commissie constitutionele zaken

AFCO(2020)0526_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Dinsdag 26 mei 2020, 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1)
en met deelname vanop afstand van leden van AFCO
26 mei 2020, 10.00 - 10.15 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren
4.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	23 januari 2020	PV – PE647.017v01-00
Eerste stemming

Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand over de amendementen

Er kan van 10.15 tot 11.15 uur worden gestemd

*** Stemprocedure op afstand ***

Alle leden die deelnemen aan de stemming – zij het in de vergaderzaal van de commissie, zij het vanop afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembriefje
5.	Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 5 mei 2020, 17.00 uur
6.	Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 februari 2020, 17.00 uur
*** Einde van de stemming op afstand ***
------
Hervatting van de vergadering
26 mei 2020, 11.15 uur
7.	De conferentie over de toekomst van Europa en de rol van het Europees Parlement
AFCO/9/01332
	Gedachtewisseling
8.	Toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7) - Jaarverslag voor de jaren 2016-2018
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Rapporteur voor advies:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE648.269v01-00
Bevoegd:

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Behandeling ontwerpadvies
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
* * *
26 mei 2020, 18.00 - 19.00 uur
Tweede stemming

Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand betreffende de EINDSTEMMING over de gewijzigde adviezen

Er kan van 18.00 tot 18.50 uur worden gestemd

*** Stemprocedure op afstand ***
9.	Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 5 mei 2020, 17.00 uur
10.	Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 februari 2020, 17.00 uur
------
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen

