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Comisia pentru afaceri constituționale

AFCO(2020)0526_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Marți, 26 mai 2020, 10.00 - 12.00 și 18.00 - 19.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei AFCO
26 mai 2020, 10.00 - 10.15
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Comunicare a președinției privind recomandările coordonatorilor
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	23 ianuarie 2020	PV – PE647.017v01-00

Prima sesiune de votare

Verificarea cvorumului și deschiderea procedurii de votare de la distanță privind amendamentele

Votarea va fi deschisă la ora 10.15 și se va încheia la ora 11.15.

*** Procedura de votare de la distanță***

Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță - vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.
5.	Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	AFCO/9/02392
		2020/2023(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
	Adoptarea amendamentelor
	Termen de depunere a amendamentelor: 5 mai 2020, 17.00

6.	Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019
	AFCO/9/02093
		2019/2199(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
	Adoptarea amendamentelor
	Termen de depunere a amendamentelor: 24 februarie 2020, 17.00

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
------
Reluarea reuniunii
26 mai 2020, 11.15
7.	Conferința privind viitorul Europei și rolul Parlamentului European
	AFCO/9/01332
	Schimb de opinii

8.	Accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de procedură] - raport anual pe anii 2016-2018
	AFCO/9/02532
		2019/2198(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

	Examinarea proiectului de aviz
	Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

* * *
26 mai 2020, 18.00 - 19.00
A doua sesiune de votare

Verificarea cvorumului și deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru VOTUL FINAL privind avizele, astfel cum au fost modificate

Votarea va fi deschisă între orele 18.00 și 18.50

*** Procedura de votare de la distanță***
9.	Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
	AFCO/9/02392
		2020/2023(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE650.385v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz
	Termen de depunere a amendamentelor: 5 mai 2020, 17.00

10.	Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019
	AFCO/9/02093
		2019/2199(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

LIBE
Clare Daly (GUE/NGL)
PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00
	Adoptarea proiectului de aviz
	Termen de depunere a amendamentelor: 24 februarie 2020, 17.00

------
11.	Chestiuni diverse
12.	Reuniuni următoare

