OJ\1216432CS.rtf	PE659.075v01-00
CS	Jednotná v rozmanitosti	CS
PE659.075v01-00	 /1 	OJ\1216432CS.rtf
CS
OJ\1216432CS.rtf	 /1 	PE659.075v01-00
	CS

Evropský parlament
2019-2024
file_0.png




Výbor pro ústavní záležitosti

AFCO(2020)1028_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze
Středa 28. října 2020, 9:00–11:00 a 16:45–18:00
Brusel
Místnost: József Antall (2Q2)
S distanční účastí členů výboru AFCO 
28. října 2020, 9:00–9:15
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
* * *
28. října 2020, 9:15
Kontrola usnášeníschopnosti a zahájení prvního distančního hlasování o pozměňovacích návrzích (souběžně s jednáním výboru)

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní v distančním režimu, budou hlasovat pomocí aplikace iVote

Hlasování bude probíhat od 09:15 do 10:45.

*** Postup distančního hlasování ***
3.	Bilance evropských voleb
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Zpravodaj:

Pascal Durand (Renew)
PR – PE653.777v01-00
AM – PE655.711v01-00
Příslušný výbor:

AFCO


 
	přijetí pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. července 2020, 12:00
4.	Kontrola uplatňování práva Evropské unie v letech 2017, 2018 a 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Zpravodaj:

Pedro Silva Pereira (S&D)
PA – PE658.830v01-00
AM – PE658.930v01-00
Příslušný výbor:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. října 2020, 17:00
*** Konec distančního hlasování ***
* * *
(souběžně s hlasováním o pozměňovacích návrzích v distančním režimu)
5.	Dialogy s občany a zapojení občanů do rozhodovacích procesů EU
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Zpravodaj:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Příslušný výbor:

AFCO*


Stanoviska:

CULT
Irena Joveva (Renew)


LIBE
Loránt Vincze (PPE)


PETI*


 
	výměna názorů
* * *
28. října 2020, 16:45–16:55
6.	Pokračování schůze a oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích – výsledky oznámí předseda
* * *
28. října 2020, 16:55
Kontrola usnášeníschopnosti a zahájení druhého distančního hlasování o pozměňovacích návrzích (souběžně s jednáním výboru)

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní v distančním režimu, budou hlasovat pomocí aplikace iVote

Hlasování bude probíhat od 17:00 do 18:00.

*** Postup distančního hlasování ***
7.	Bilance evropských voleb
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Zpravodaj:

Pascal Durand (Renew)
PR – PE653.777v01-00
AM – PE655.711v01-00
Příslušný výbor:

AFCO


 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. července 2020, 12:00
8.	Kontrola uplatňování práva Evropské unie v letech 2017, 2018 a 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Zpravodaj:

Pedro Silva Pereira (S&D)
PA – PE658.830v01-00
AM – PE658.930v01-00
Příslušný výbor:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. října 2020, 17:00
*** Konec distančního hlasování ***
* * *
(souběžně s konečným hlasováním v distančním režimu)
9.	Posouzení provádění článku 50 SEU
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Zpravodajka:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Příslušný výbor:

AFCO


Stanoviska:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	výměna názorů
* * *
10.	Různé
11.	Příští schůze
	19. listopadu 2020, 13:45–15:45 a 16:45–18:45 (Brusel)

