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Comissão dos Assuntos Constitucionais

AFCO(2020)0526_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Terça-feira, 26 de maio de 2020, 10.00–12.00 e 18.00–19.00
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q1)
Com a participação à distância dos membros da Comissão AFCO
26 de maio de 2020, 10.00–10.15
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Comunicação da presidência sobre as recomendações dos coordenadores
4.	Aprovação das atas das reuniões de
	23 de janeiro de 2020	PV – PE647.017v01-00
Primeiro período de votação

Verificação do quórum e abertura do período de votação à distância das alterações

O período de votação decorrerá das 10.15 às 11.15

*** Período de votação à distância ***

Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam por correio eletrónico utilizando boletins de voto impressos
5.	Recomendações sobre as negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Relatora de parecer:

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

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 5 de maio de 2020, 17.00
6.	Relatório sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 2018-2019
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Relator de parecer:

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

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 24 de fevereiro de 2020, 17.00
*** Fim da votação à distância ***
------
Reinício da reunião
26 de maio de 2020, 11.15
7.	A Conferência sobre o Futuro da Europa e o papel do Parlamento Europeu
AFCO/9/01332
	Troca de pontos de vista
8.	Acesso do público aos documentos (artigo 122.º, n.º 7) - Relatório anual para os anos 2016-2018
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Relator de parecer:

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

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Fixação do prazo para apresentação de alterações
* * *
26 de maio de 2020, 18.00–19.00
Segundo período de votação

Verificação do quórum e abertura do período de votação à distância da VOTAÇÃO FINAL dos pareceres na sua versão alterada

O período de votação decorrerá das 18.00 às 18.50

*** Período de votação à distância ***
9.	Recomendações sobre as negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
AFCO/9/02392
	2020/2023(INI)	

Relatora de parecer:

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

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 5 de maio de 2020, 17.00
10.	Relatório sobre a situação dos direitos fundamentais na União Europeia - Relatório anual para os anos 2018-2019
AFCO/9/02093
	2019/2199(INI)	

Relator de parecer:

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

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 24 de fevereiro de 2020, 17.00
------
11.	Diversos
12.	Próximas reuniões

