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Commissie constitutionele zaken

AFCO(2020)1012_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 12 oktober 2020, 13.45 - 14.45 uur en 17.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q1)
en met deelname op afstand door leden van AFCO
12 oktober 2020, 13.45 - 14.15 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	7 juli 2020	PV – PE654.108v01-00
4.	Instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Rapporteur voor advies:

Antonio Tajani (PPE)

Bevoegd:

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
 
	Behandeling ontwerpadvies in briefvorm
------
12 oktober 2020, 14.15 uur
Vaststelling van het quorum en opening van de eerste stemming op afstand over de AMENDEMENTEN (14.15 tot 15.45 uur)

Alle leden die deelnemen aan de stemming, ofwel in de vergaderzaal, ofwel op afstand, stemmen met de applicatie iVote.

De stemming vindt plaats van 14.15 tot 15.45 uur.

*** Stemming op afstand ***
5.	Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Rapporteur:

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

AFCO


 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 21 september 2020, 18.00 uur
6.	De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 28 september 2020, 17.00 uur
*** Einde van de stemming op afstand ***
------
12 oktober 2020, 17.45 - 18.15 uur
7.	Hervatting van de vergadering en bekendmaking van de uitslag van de stemming over de amendementen door de voorzitter 
8.	Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017 en 2018
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Rapporteur voor advies:

Pedro Silva Pereira (S&D)

Bevoegd:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Behandeling ontwerpadvies
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
------
12 oktober 2020, 18.15 uur
Vaststelling van het quorum en opening van de tweede stemming op afstand over de EINDSTEMMING (18.15 tot 19.15 uur)

Alle leden die deelnemen aan de stemming, ofwel in de vergaderzaal, ofwel op afstand, stemmen met de applicatie iVote.

De stemming vindt plaats van 18.15 tot 19.15 uur.

*** Stemming op afstand ***
9.	Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Rapporteur:

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

AFCO


 
	Goedkeuring ontwerpbesluit
Termijn voor de indiening van amendementen: 21 september 2020, 18.00 uur
10.	De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 28 september 2020, 17.00 uur
11.	Instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Rapporteur voor advies:

Antonio Tajani (PPE)

Bevoegd:

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
 
	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
*** Einde van de stemming op afstand ***
------
12.	Rondvraag
13.	Volgende vergaderingen
	28 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

