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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2020)1012_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, από 13.45 έως 14.45 και από 17.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q1)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της επιτροπής AFCO
12 Οκτωβρίου 2020, από 13.45 έως 14.15
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	7 Ιουλίου 2020	PV – PE654.108v01-00
4.	Θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)

Επί της ουσίας:

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
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
------
12 Οκτωβρίου 2020, από 14.15
Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη του 1ου γύρου της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ (από 14.15 έως 15.45)

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 14.15 έως τις 15.45

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
5.	Τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Εισηγήτρια:

Gabriele Bischoff (S&D)
PR – PE654.009v02-00
AM – PE657.438v02-00
Επί της ουσίας:

AFCO


 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 21 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18.00
6.	Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Paulo Rangel (PPE)
PA – PE648.270v01-00
AM – PE658.701v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 28 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 17.00
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
------
12 Οκτωβρίου 2020, από 17.45 έως 18.15
7.	Επανάληψη της συνεδρίασης και ανακοίνωση από τον πρόεδρο των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών
8.	Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2017 και 2018
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Pedro Silva Pereira (S&D)

Επί της ουσίας:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
------
12 Οκτωβρίου 2020, από 18.15
Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη του 2ου γύρου της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας - ΤΕΛΙΚΉ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ (από 18.15 έως 19.15)

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 18.15 έως τις 19.15

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
9.	Τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Εισηγήτρια:

Gabriele Bischoff (S&D)
PR – PE654.009v02-00
AM – PE657.438v02-00
Επί της ουσίας:

AFCO


 
	Έγκριση του σχεδίου απόφασης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 21 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18.00
10.	Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Paulo Rangel (PPE)
PA – PE648.270v01-00
AM – PE658.701v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 28 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 17.00
11.	Θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)

Επί της ουσίας:

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
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
------
12.	Διάφορα
13.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	28 Οκτωβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

