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Výbor pro ústavní záležitosti

AFCO(2020)1012_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 12. října 2020, 13:45–14:45 a 17:45–18:45
Brusel
Místnost: József Antall (6Q1)
a s distanční účastí členů výboru AFCO
12. října 2020, 13:45–14:15
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	7. července 2020	PV – PE654.108v01-00
4.	Zřízení facility na podporu oživení a odolnosti
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Zpravodaj:

Antonio Tajani (PPE)

Příslušný výbor:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	projednání návrhu stanoviska ve formě dopisu
------
12. října 2020, 14:15
Kontrola usnášeníschopnosti a zahájení 1. bloku distančního hlasování o POZMĚŇUJÍCÍCH NÁVRZÍCH (14:15 až 15:45)

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní v distančním režimu, budou hlasovat pomocí aplikace iVote

Hlasování bude probíhat od 14:15 do 15:45.

*** Postup distančního hlasování ***
5.	Změny jednacího řádu s cílem zajistit fungování Parlamentu za mimořádných okolností
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Zpravodajka:

Gabriele Bischoff (S&D)
PR – PE654.009v02-00
AM – PE657.438v02-00
Příslušný výbor:

AFCO


 
	přijetí pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. září 2020, 18:00
6.	Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Zpravodaj:

Paulo Rangel (PPE)
PA – PE648.270v01-00
AM – PE658.701v01-00
Příslušný výbor:

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. září 2020, 17:00
*** Konec distančního hlasování ***
------
12. října 2020, 17:45–18:15
7.	Pokračování schůze a oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích – výsledky oznámí předseda
8.	Kontrola uplatňování práva Evropské unie v letech 2017 a 2018
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Zpravodaj:

Pedro Silva Pereira (S&D)

Příslušný výbor:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	projednání návrhu stanoviska
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
------
12. října 2020, 18:15
Kontrola usnášeníschopnosti a zahájení 2. bloku distančního hlasování - KONEČNÉ HLASOVÁNÍ (18:15 až 19:15)

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní v distančním režimu, budou hlasovat pomocí aplikace iVote

Hlasování bude probíhat od 18:15 do 19:15.

*** Postup distančního hlasování ***
9.	Změny jednacího řádu s cílem zajistit fungování Parlamentu za mimořádných okolností
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Zpravodajka:

Gabriele Bischoff (S&D)
PR – PE654.009v02-00
AM – PE657.438v02-00
Příslušný výbor:

AFCO


 
	přijetí návrhu rozhodnutí
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. září 2020, 18:00
10.	Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Zpravodaj:

Paulo Rangel (PPE)
PA – PE648.270v01-00
AM – PE658.701v01-00
Příslušný výbor:

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. září 2020, 17:00
11.	Zřízení facility na podporu oživení a odolnosti
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Zpravodaj:

Antonio Tajani (PPE)

Příslušný výbor:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu
*** Konec distančního hlasování ***
------
12.	Různé
13.	Příští schůze
	28. října 2020, 9:00–11:00 a 16:45–18:45 (Brusel)

