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Konstitucinių reikalų komitetas

AFCO(2020)1028_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Neeilinis posėdis
2020 m. spalio 28 d., trečiadienis, 9.00–11.00 val. ir 16.45–18.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (2Q2)
AFCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2020 m. spalio 28 d. 9.00–9.15 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
* * *
2020 m. spalio 28 d. 9.15 val.
Kvorumo patikrinimas ir balsavimo nuotoliniu būdu procedūros pradžia. 1-asis balsavimas: PAKEITIMAI (vykstant komiteto procedūrai).

Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

1-asis balsavimas vyks nuo 9.15 val. iki 10.45 val.

*** Balsavimo nuotoliniu būdu procedūra ***
3.	EP rinkimų rezultatų apžvalga
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Pranešėjas:

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

AFCO


 
	Pakeitimų priėmimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 17 d. 12.00 val.
4.	Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Nuomonės referentas:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 15 d. 17.00 val.
*** Balsavimo nuotoliniu būdu procedūros pabaiga ***
* * *
(vykstant balsavimo nuotoliniu būdu procedūrai dėl pakeitimų)
5.	Piliečių dialogai ir piliečių dalyvavimas ES priimant sprendimus
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Pranešėjas:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Atsakingas komitetas:

AFCO*


Nuomonę teikiantys komitetai:

CULT
Irena Joveva (Renew)


LIBE
Loránt Vincze (PPE)


PETI*


 
	Keitimasis nuomonėmis
* * *
2020 m. spalio 28 d. 16.45–16.55 val.
6.	Posėdžio atnaujinimas ir pirmininko pranešimas apie balsavimo dėl pakeitimų rezultatus
* * *
2020 m. spalio 28 d. 16.55 val.
Kvorumo patikrinimas ir balsavimo nuotoliniu būdu procedūros pradžia. 2-asis balsavimas: GALUTINIS BALSAVIMAS (vykstant komiteto procedūrai).

Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

2-asis balsavimas vyks nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

*** Balsavimo nuotoliniu būdu procedūra ***
7.	EP rinkimų rezultatų apžvalga
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Pranešėjas:

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

AFCO


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 17 d. 12.00 val.
8.	Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Nuomonės referentas:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 15 d. 17.00 val.
*** Balsavimo nuotoliniu būdu procedūros pabaiga ***
* * *
(vykstant balsavimo nuotoliniu būdu procedūrai dėl gulutinio balsavimo)
9.	ES sutarties 50 straipsnio įgyvendinimo vertinimas
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Pranešėja:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Atsakingas komitetas:

AFCO


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Keitimasis nuomonėmis
* * *
10.	Kiti klausimai
11.	Kiti posėdžiai
	2020 m. lapkričio 19 d. 13.45–15.45 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)

