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Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

AFCO(2020)1028_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Ekstraordinært møde
Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 9.00-11.00 og 16.45-18.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (2Q2)
og med fjerndeltagelse af AFCO-medlemmer
Den 28. oktober 2020 kl. 9.00-9.15
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
* * *
Den 28. oktober 2020 kl. 9.15
Kontrol af, om der er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og åbning af første runde af fjernafstemningen om ÆNDRINGSFORSLAG (sideløbende med udvalgsmødet)

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse, stemmer via iVote-applikationen.

Første afstemningsrunde vil være åben fra kl. 9.15 til 10.45

*** Fjernafstemning ***
3.	Statusopgørelse over valget til Europa-Parlamentet
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Ordfører:

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

AFCO


 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 17. juli 2020 kl. 12.00
4.	Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Ordfører for udtalelse:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 15. oktober 2020 kl. 17.00
*** Fjernafstemning slut ***
* * *
(sideløbende med fjernafstemningen om ændringsforslag)
5.	Borgerdialog og borgernes deltagelse i EU's beslutningstagning
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Ordfører:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Kor.udv.:

AFCO*


Udtalelser:

CULT
Irena Joveva (Renew)


LIBE
Loránt Vincze (PPE)


PETI*


 
	Drøftelse
* * *
Den 28. oktober 2020 kl. 16.45-16.55
6.	Genoptagelse af mødet og meddelelse fra formanden om resultatet af afstemningen om ændringsforslagene
* * *
Den 28. oktober 2020 kl. 16.55
Kontrol af, om der er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og åbning af anden runde af fjernafstemningen om DEN ENDELIGE AFSTEMNING (sideløbende med udvalgsmødet)

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse, stemmer via iVote-applikationen.

Anden afstemningsrunde vil være åben fra kl. 17.00 til 18.00

*** Fjernafstemning ***
7.	Statusopgørelse over valget til Europa-Parlamentet
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Ordfører:

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

AFCO


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 17. juli 2020 kl. 12.00
8.	Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Ordfører for udtalelse:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 15. oktober 2020 kl. 17.00
*** Fjernafstemning slut ***
* * *
(sideløbende med fjernafstemningen om den endelige afstemning)
9.	Vurdering af gennemførelsen af artikel 50 i EUT
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Ordfører:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Kor.udv.:

AFCO


Udtalelser:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Drøftelse
* * *
10.	Diverse sager
11.	Næste møder
	den 19. november 2020 kl. 13.45-15.45 og 16.45-18.45 (Bruxelles)

