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Utskottet för konstitutionella frågor

AFCO(2020)1028_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 16.45–18.00
Bryssel
Lokal: József Antall (2Q2)
Med deltagande av utskottsledamöter på distans
28 oktober 2020 kl. 9.00–9.15
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
* * *
28 oktober 2020 kl. 9.15
Kontroll av beslutförheten och inledande av den första omgången av omröstningen på distans om ändringsförslag (parallellt med utskottsförhandlingarna)

Alla ledamöter som deltar i omröstningen, både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans, röstar via applikationen iVote

Den första omröstningsomgången är öppen kl. 9.15–10.45

*** Omröstning på distans ***
3.	Utvärdering av valet till Europaparlamentet
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Föredragande:

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

AFCO


 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 juli 2020 kl. 12.00
4.	Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Föredragande av yttrande:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 oktober 2020 kl. 17.00
*** Slut på omröstningen på distans ***
* * *
(parallellt med distansomröstningen om ändringsförslag)
5.	Medborgardialoger och medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Föredragande:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Ansvarigt utskott:

AFCO*


Rådgivande utskott:

CULT
Irena Joveva (Renew)


LIBE
Loránt Vincze (PPE)


PETI*


 
	Diskussion
* * *
28 oktober 2020 kl. 16.45–16.55
6.	Återupptagande av sammanträdet och ordförandens tillkännagivande av resultatet av omröstningen om ändringsförslag
* * *
28 oktober 2020 kl. 16.55
Kontroll av beslutförheten och inledande av den andra omgången av omröstningen på distans för slutomröstningen (parallellt med utskottsförhandlingarna)

Alla ledamöter som deltar i omröstningen, både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans, röstar via applikationen iVote

Den andra omröstningsomgången är öppen kl. 17.00–18.00

*** Omröstning på distans ***
7.	Utvärdering av valet till Europaparlamentet
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Föredragande:

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

AFCO


 
	Antagande av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 juli 2020 kl. 12.00
8.	Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017, 2018 och 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Föredragande av yttrande:

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

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 oktober 2020 kl. 17.00
*** Slut på omröstningen på distans ***
* * *
(parallellt med distansomröstningen för slutomröstningen)
9.	Bedömning av genomförandet av artikel 50 i EU-fördraget
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Föredragande:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Ansvarigt utskott:

AFCO


Rådgivande utskott:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
Beslut: inget yttrande

 
	Diskussion
* * *
10.	Övriga frågor
11.	Kommande sammanträden
	19 november 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

