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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2020)1028_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκτακτη συνεδρίαση

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00 και από τις 16.45 έως τις 18.00

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (2Q2)

και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της επιτροπής AFCO

28 Οκτωβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 9.15

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

* * *

28 Οκτωβρίου 2020, από τις 9.15

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη του πρώτου μέρους της διαδικασίας εξ αποστάσεως
ψηφοφορίας επί των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην
αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω της
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εφαρμογής iVote

Το πρώτο μέρος της ψηφοφορίας θα διαρκέσει από τις 09.15 έως τις 10.45

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

3. Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

Εισηγητής:
Pascal Durand (Renew) PR – PE653.777v01-00

AM – PE655.711v01-00
Επί της ουσίας:

AFCO

 Έγκριση των τροπολογιών
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00

4. Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017, 
το 2018 και το 2019
AFCO/9/01637

2019/2132(INI) COM(2019)0319

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Pedro Silva Pereira (S&D) PA – PE658.830v01-00

AM – PE658.930v01-00
Επί της ουσίας:

JURI Sabrina Pignedoli (NI) PR – PE657.320v01-00

 Έγκριση των τροπολογιών
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 15 Οκτωβρίου 2020, ώρα 17.00

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

* * *

(παράλληλα με τη διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών)

5. Διάλογοι με τους πολίτες και συμμετοχή των πολιτών στην ενωσιακή διαδικασία
λήψης αποφάσεων
AFCO/9/04289

2020/2201(INI)

Εισηγητής:
Helmut Scholz (GUE/NGL)

Επί της ουσίας:
AFCO*

Γνωμοδοτήσεις:
CULT Irena Joveva (Renew)
LIBE Loránt Vincze (PPE)
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PETI*

 Ανταλλαγή απόψεων

* * *

28 Οκτωβρίου 2020, από τις 16.45 έως τις 16.55

6. Επανάληψη της συνεδρίασης και ανακοίνωση, από τον πρόεδρο, των
αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών

* * *

28 Οκτωβρίου 2020, από τις 16.55

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη του δεύτερου μέρους της διαδικασίας εξ
αποστάσεως ψηφοφορίας επί της ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (παράλληλα με τις εργασίες
της επιτροπής)

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην
αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω της
εφαρμογής iVote

Το δεύτερο μέρος της ψηφοφορίας θα διαρκέσει από τις 17.00 έως τις 18.00

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

7. Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

Εισηγητής:
Pascal Durand (Renew) PR – PE653.777v01-00

AM – PE655.711v01-00
Επί της ουσίας:

AFCO

 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00

8. Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017, 
το 2018 και το 2019
AFCO/9/01637

2019/2132(INI) COM(2019)0319

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Pedro Silva Pereira (S&D) PA – PE658.830v01-00

AM – PE658.930v01-00
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Επί της ουσίας:
JURI Sabrina Pignedoli (NI) PR – PE657.320v01-00

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 15 Οκτωβρίου 2020, ώρα 17.00

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

* * *

(παράλληλα με τη διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί της τελικής ψηφοφορίας)

9. Αξιολόγηση της εφαρμογής του άρθρου 50 της ΣΕΕ
AFCO/9/03630

2020/2136(INI)

Εισηγήτρια:
Danuta Maria Hübner (PPE)

Επί της ουσίας:
AFCO

Γνωμοδοτήσεις:
AFET Kati Piri (S&D)
INTA Christophe Hansen (PPE)
EMPL Απόφαση: δεν θα συνταχθεί

γνωμοδότηση

 Ανταλλαγή απόψεων

* * *

10. Διάφορα

11. Προσεχείς συνεδριάσεις
 19 Νοεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45 και από τις 16.45 έως τις 18.45 

(Βρυξέλλες)
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