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Comissão dos Assuntos Constitucionais

AFCO(2020)1028_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Quarta-feira, 28 de outubro de 2020, 9.00–11.00 e 16.45–18.00
Bruxelas
Sala: József Antall (2Q2)
e com a participação à distância de membros da comissão AFCO
28 de outubro de 2020, 9.00–9.15
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
* * *
28 de outubro de 2020, 9.15
Verificação do quórum e abertura do primeiro período de votação à distância sobre as ALTERAÇÕES (em paralelo com as deliberações da comissão)

Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância, votam através da aplicação iVote

O primeiro período de votação decorrerá entre as 9.15 e as 10.45.

*** Votação à distância ***
3.	Balanço das eleições europeias
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Relator:

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

AFCO


 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 17 de julho de 2020, 12.00
4.	Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Relator de parecer:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 15 de outubro de 2020, 17.00
*** Fim do período de votação à distância ***
* * *
(Em paralelo com a votação à distância das alterações)
5.	Diálogo com os cidadãos e participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão da UE
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Relator:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Fundo:

AFCO*


Pareceres:

CULT
Irena Joveva (Renew)


LIBE
Loránt Vincze (PPE)


PETI*


 
	Troca de pontos de vista
* * *
28 de outubro de 2020, 16.45–16.55
6.	Reinício da reunião e anúncio pelo presidente do resultado da votação das alterações
* * *
28 de outubro de 2020, 16.55
Verificação do quórum e abertura do segundo período de votação à distância relativa à VOTAÇÃO FINAL (em paralelo com as deliberações da comissão)

Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância, votam através da aplicação iVote

O segundo período de votação decorrerá entre as 17.00 e as 18.00.

*** Votação à distância ***
7.	Balanço das eleições europeias
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Relator:

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

AFCO


 
	Aprovação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 17 de julho de 2020, 12.00
8.	Controlo da aplicação do Direito da União Europeia - 2017, 2018 e 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Relator de parecer:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 15 de outubro de 2020, 17.00
*** Fim do período de votação à distância ***
* * *
(Em paralelo com a votação à distância relativa à votação final)
9.	Avaliação da execução do artigo 50.º do Tratado UE
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Relatora:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Fundo:

AFCO


Pareceres:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
Decisão: não emitir parecer

 
	Troca de pontos de vista
* * *
10.	Diversos
11.	Próximas reuniões
	19 de novembro de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45 (Bruxelas)

