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Comisia pentru afaceri constituționale

AFCO(2020)1028_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Miercuri, 28 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.00
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei AFCO
28 octombrie 2020, 9.00 - 9.15
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
* * *
28 octombrie 2020, 9.15
Verificarea cvorumului și deschiderea primei sesiuni de votare de la distanță a AMENDAMENTELOR (în paralel cu lucrările comisiei)

Toți membrii care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță, vor vota prin aplicația iVote.

Prima sesiunea de votare va fi deschisă între orele 9.15 - 10.45.

*** Procedura de votare de la distanță ***
3.	Bilanțul alegerilor europene
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Raportor:

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

AFCO


 
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iulie 2020, 12.00
4.	Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene în 2017, 2018 și 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Raportor pentru aviz:

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

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

Termen de depunere a amendamentelor: 15 octombrie 2020, 17.00
*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
* * *
(în paralel cu procedura de votare la distanță pentru amendamente)
5.	Dialogul cetățenilor și participarea cetățenilor în procesul decizional al UE
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Raportor:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Comisie competentă:

AFCO*


Avize:

CULT
Irena Joveva (Renew)


LIBE
Loránt Vincze (PPE)


PETI*


 
	Schimb de opinii

* * *
28 octombrie 2020, 16.45 - 16.55
6.	Reluarea reuniunii și anunțarea de către președinte a rezultatului voturilor asupra amendamentelor
* * *
28 octombrie 2020, 16.55
Verificarea cvorumului și deschiderea celei de a doua sesiuni de votare de la distanță pentru VOTUL FINAL (în paralel cu lucrările comisiei)

Toți membrii care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță, vor vota prin aplicația iVote.

A doua sesiune de votare va fi deschisă între orele 17.00 - 18.00.

*** Procedura de votare de la distanță ***
7.	Bilanțul alegerilor europene
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Raportor:

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

AFCO


 
	Adoptarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iulie 2020, 12.00
8.	Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene în 2017, 2018 și 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Raportor pentru aviz:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 15 octombrie 2020, 17.00
*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
* * *
(în paralel cu procedura de votare la distanță pentru votul final)
9.	Evaluarea aplicării articolului 50 din TUE
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Raportoare:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Comisie competentă:

AFCO


Avize:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
Decizie: fără aviz

 
	Schimb de opinii

* * *
10.	Chestiuni diverse
11.	Reuniuni următoare
	19 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)


