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Comissão dos Assuntos Constitucionais

AFCO(2020)1012_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 12 de outubro de 2020, 13.45–14.45 e 17.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q1)
Com a participação à distância de membros da Comissão AFCO
12 de outubro de 2020, 13.45–14.15
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	7 de julho de 2020	PV – PE654.108v01-00
4.	Criação de um Mecanismo de Recuperação e Resiliência
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Relator de parecer:

Antonio Tajani (PPE)

Fundo:

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
 
	Apreciação do projeto de parecer em forma de carta
------
12 de outubro de 2020, 14.15
Verificação do quórum e abertura do primeiro período de votação à distância sobre as alterações (14.15 às 15.45)

Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância, votam através da aplicação iVote

O período de votação decorrerá entre as 14.15 e as 15.45.

*** Período de votação à distância ***
5.	Alterações ao Regimento para garantir o funcionamento do Parlamento em circunstâncias excecionais
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Relatora:

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

AFCO


 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 21 de setembro de 2020, 18.00
6.	Aplicação do mandado de detenção europeu e dos processos de entrega entre os Estados-Membros
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Relator de parecer:

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

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 28 de setembro de 2020, 17.00
*** Fim do período de votação à distância ***
------
12 de outubro de 2020, 17.45–18.15
7.	Reinício da reunião e anúncio pelo presidente do resultado das votações das alterações
8.	Controlo da aplicação do direito da União Europeia - 2017 e 2018
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Relator de parecer:

Pedro Silva Pereira (S&D)

Fundo:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
Fixação do prazo para apresentação de alterações
------
12 de outubro de 2020, 18.15
Verificação do quórum e abertura do segundo período de votação à distância para a votação final (18.15 às 19.15)

Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância, votam através da aplicação iVote

O período de votação decorrerá entre as 18.15 e as 19.15.

*** Período de votação à distância ***
9.	Alterações ao Regimento para garantir o funcionamento do Parlamento em circunstâncias excecionais
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Relatora:

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

AFCO


 
	Aprovação do projeto de decisão
Prazo para a apresentação de alterações: 21 de setembro de 2020, 18.00
10.	Aplicação do mandado de detenção europeu e dos processos de entrega entre os Estados-Membros
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Relator de parecer:

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

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 28 de setembro de 2020, 17.00
11.	Criação de um Mecanismo de Recuperação e Resiliência
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Relator de parecer:

Antonio Tajani (PPE)

Fundo:

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
 
	Aprovação do projeto de parecer em forma de carta
*** Fim do período de votação à distância ***
------
12.	Diversos
13.	Próximas reuniões
	28 de outubro de 2020, 9.00–11.00 e 16.45–18.45 (Bruxelas)

