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Konstitucinių reikalų komitetas

AFCO(2020)1012_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13.45–14.45 val. ir 17.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (6Q1)
AFCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
2020 m. spalio 12 d. 13.45–14.15 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. liepos 7 d.	PV – PE654.108v01-00

4.	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Nuomonės referentas:

Antonio Tajani (PPE)

Atsakingi komitetai:

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
 
	Laiško forma pateikto nuomonės projekto svarstymas

------
2020 m. spalio 12 d. 14.15 val.
Kvorumo patikrinimas ir nuotolinio balsavimo procedūros 1-osios sesijos pradžia: PAKEITIMAI (14.15–15.45 val.)

Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

Balsavimas vyks nuo 14.15 val. iki 15.45 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
5.	Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti Parlamento veikimą ypatingomis aplinkybėmis
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Pranešėja:

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

AFCO


 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 21 d. 18.00 val.
6.	Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Nuomonės referentas:

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

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 28 d. 17.00 val.
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
------
2020 m. spalio 12 d. 17.45–18.15 val.
7.	Posėdžio atnaujinimas ir pirmininko pranešimas apie balsavimo dėl pakeitimų rezultatus
8.	Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017 ir 2018 m.
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Nuomonės referentas:

Pedro Silva Pereira (S&D)

Atsakingas komitetas:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo termino nustatymas
------
2020 m. spalio 12 d. 18.15 val.
Kvorumo patikrinimas ir nuotolinio balsavimo procedūros 2-osios sesijos pradžia: GALUTINIS BALSAVIMAS (18.15–19.15 val.)

Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

Balsavimas vyks nuo 18.15 val. iki 19.15 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
9.	Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti Parlamento veikimą ypatingomis aplinkybėmis
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Pranešėja:

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

AFCO


 
	Sprendimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 21 d. 18.00 val.
10.	Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Nuomonės referentas:

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

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 28 d. 17.00 val.
11.	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Nuomonės referentas:

Antonio Tajani (PPE)

Atsakingi komitetai:

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
 
	Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
------
12.	Kiti klausimai
13.	Kiti posėdžiai
	2020 m. spalio 28 d. 9.00–11.00 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)


