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Utskottet för konstitutionella frågor

AFCO(2020)1012_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 12 oktober 2020 kl. 13.45–14.45 och kl. 17.45–18.45
Bryssel
Lokal: József Antall (6Q1)
AFCO-ledamöter deltar även på distans
12 oktober 2020 kl. 13.45–14.15
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	7 juli 2020	PV – PE654.108v01-00
4.	Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Föredragande av yttrande:

Antonio Tajani (PPE)

Ansvarigt utskott:

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
 
	Behandling av förslag till yttrande i form av en skrivelse
------
12 oktober 2020 kl. 14.15
Kontroll av beslutförheten och inledande av första omröstningen på distans om ändringsförslag (14.15–15.45)

Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote

Omröstningen är öppen kl. 14.15–15.45

*** Omröstning på distans ***
5.	Ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Föredragande:

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

AFCO


 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 21 september 2020 kl. 18.00
6.	Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 september 2020 kl. 17.00
*** Omröstning på distans avslutas ***
------
12 oktober 2020 kl. 17.45–18.15
7.	Sammanträdet återupptas och ordföranden meddelar resultatet av omröstningen om ändringsförslag
8.	Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017 och 2018
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Föredragande av yttrande:

Pedro Silva Pereira (S&D)

Ansvarigt utskott:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
------
12 oktober 2020 kl. 18.15
Kontroll av beslutförheten och inledande av andra omröstningen på distans (slutomröstning) (18.15–19.15)

Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote

Omröstningen är öppen kl. 18.15–19.15

*** Omröstning på distans ***
9.	Ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Föredragande:

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

AFCO


 
	Antagande av förslag till beslut
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 21 september 2020 kl. 18.00
10.	Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna
AFCO/9/02109
	2019/2207(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

LIBE
Javier Zarzalejos (PPE)
PR – PE655.688v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 september 2020 kl. 17.00
11.	Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens
AFCO/9/04219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Föredragande av yttrande:

Antonio Tajani (PPE)

Ansvarigt utskott:

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
 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
*** Omröstning på distans avslutas ***
------
12.	Övriga frågor
13.	Kommande sammanträden
	28 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

