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Commissie constitutionele zaken

AFCO(2020)1028_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Woensdag 28 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur en 16.45 - 18.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
met deelname op afstand door leden van AFCO
28 oktober 2020, 9.00 - 9.15 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
* * *
28 oktober 2020, 9.15 uur
Vaststelling van het quorum en opening van de eerste stemming op afstand over AMENDEMENTEN (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)

Alle leden die deelnemen aan de stemming, ofwel in de vergaderzaal, ofwel op afstand, stemmen met de applicatie iVote.

De eerste stemming vindt plaats van 9.15 tot 10.45 uur.

*** Stemming op afstand ***
3.	De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Rapporteur:

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

AFCO


 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 17 juli 2020, 12.00 uur
4.	Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Rapporteur voor advies:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 15 oktober 2020, 17.00 uur
*** Einde van de stemming op afstand ***
* * *
(gelijktijdig met de stemming op afstand over amendementen)
5.	Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Rapporteur:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Bevoegd:

AFCO*


Adviezen:

CULT
Irena Joveva (Renew)


LIBE
Loránt Vincze (PPE)


PETI*


 
	Gedachtewisseling
* * *
28 oktober 2020, 16.45 - 16.55 uur
6.	Hervatting van de vergadering en bekendmaking van de uitslag van de stemming over amendementen door de voorzitter
* * *
28 oktober 2020, 16.55 uur
Vaststelling van het quorum en opening van de tweede stemming op afstand voor de EINDSTEMMING (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)

Alle leden die deelnemen aan de stemming, ofwel in de vergaderzaal, ofwel op afstand, stemmen met de applicatie iVote.

De tweede stemming vindt plaats van 17.00 tot 18.00 uur.

*** Stemming op afstand ***
7.	De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Rapporteur:

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

AFCO


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 17 juli 2020, 12.00 uur
8.	Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Rapporteur voor advies:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 15 oktober 2020, 17.00 uur
*** Einde van de stemming op afstand ***
* * *
(gelijktijdig met de stemming op afstand voor de eindstemming)
9.	Beoordeling van de tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Rapporteur:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Bevoegd:

AFCO


Adviezen:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
Besluit: geen advies

 
	Gedachtewisseling
* * *
10.	Rondvraag
11.	Volgende vergaderingen
	19 november 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

