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Komisja Spraw Konstytucyjnych

AFCO(2020)1028_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie nadzwyczajne
Środa 28 października 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 16.45 – 18.00
Bruksela
Sala: József Antall (2Q2)
i ze zdalnym udziałem członków komisji AFCO
28 października 2020 r., w godz. 9.00 – 9.15
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
* * *
28 października 2020 r., w godz. 9.15
Sprawdzenie kworum i otwarcie pierwszej części procedury głosowania zdalnego nad POPRAWKAMI (równolegle z obradami komisji)

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu, obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie, będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote

Pierwsza część głosowania będzie otwarta od godz. 9.15 do godz. 10.45.

*** Procedura głosowania zdalnego ***
3.	Ocena wyborów europejskich
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Sprawozdawca:

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

AFCO


 
	Przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 17 lipca 2020 r., godz. 12.00
4.	Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 15 października 2020 r., godz. 17.00
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
* * *
(równolegle do procedury zdalnego głosowania w sprawie poprawek)
5.	Dialog obywatelski i uczestnictwo obywateli w procesie decyzyjnym UE
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Sprawozdawca:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Przedm. właśc.:

AFCO*


Opiniodawcza:

CULT
Irena Joveva (Renew)


LIBE
Loránt Vincze (PPE)


PETI*


 
	Wymiana poglądów
* * *
28 października 2020 r., w godz. 16.45 – 16.55
6.	Wznowienie posiedzenia i ogłoszenie przez przewodniczącego wyników głosowań nad poprawkami
* * *
28 października 2020 r., w godz. 16.55
Sprawdzenie kworum i otwarcie drugiej części procedury głosowania zdalnego – GŁOSOWANIE KOŃCOWE (równolegle z obradami komisji)

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu, obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie, będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote

Druga część głosowania będzie otwarta od godz. 17.00 do godz. 18.00.

*** Procedura głosowania zdalnego ***
7.	Ocena wyborów europejskich
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Sprawozdawca:

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

AFCO


 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 17 lipca 2020 r., godz. 12.00
8.	Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
Termin składania poprawek: 15 października 2020 r., godz. 17.00
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
* * *
(równolegle do procedury zdalnego głosowania końcowego)
9.	Ocena wdrożenia art. 50 TUE
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Sprawozdawczyni:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Przedm. właśc.:

AFCO


Opiniodawcza:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
Decyzja: brak opinii

 
	Wymiana poglądów
* * *
10.	Sprawy różne
11.	Następne posiedzenia
	19 listopada 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45 i 16.45 – 18.45 (Bruksela)

