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Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

AFCO(2021)1018_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Ekstraordinært møde
Mandag den 18. oktober 2021 kl. 19.00-21.00
Strasbourg
Mødelokale: Louise Weiss (N1.3) og fjerndeltagelse
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Meddelelse fra formanden om koordinatorernes henstillinger
4.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	4. februar 2021	PV – PE689.697v01-00
25. februar 2021	PV – PE691.214v01-00
17. marts 2021	PV – PE691.215v01-00
12.-13. april 2021	PV – PE696.478v01-00
10. maj 2021	PV – PE696.535v01-00
* * *
*** Fjernafstemning ***

Kontrol af, om der er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og åbning af FØRSTE runde af fjernafstemningen om ÆNDRINGSFORSLAG til punkt 5

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, afgiver deres stemme ved brug af afstemningssystemet EPvote.

Det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af afstemningen om ÆNDRINGSFORSLAG, foreløbig berammet til kl. 19.15-20.15 (Strasbourgtid), vil blive meddelt af formanden.
5.	Europæiske politiske partier - rapport 2021
AFCO/9/05510
	2021/2018(INI)	

Medordførere:

Charles Goerens (Renew)
Rainer Wieland (PPE)
PR – PE692.733v01-00
AM – PE695.035v01-00
Kor.udv.:

AFCO


Udtalelser:

CONT
Isabel García Muñoz (S&D)
AD – PE691.375v02-00
AM – PE695.008v01-00
	Vedtagelse af ændringsforslag
Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 31. august 2021 kl. 15.00
Resultatet af afstemningen om ÆNDRINGSFORSLAG vil blive meddelt AFCO-medlemmerne skriftligt af sekretariatet, før der åbnes for den endelige afstemning, og offentliggjort på AFCO's websted.

------------------

Den ANDEN fjernafstemningsrunde med den ENDELIGE AFSTEMNING om udkastet til betænkning som ændret er foreløbig berammet til TIRSDAG den 19. oktober 2021 kl. 10.00-11.00 (Strasbourgtid) 

Bemærk dog, at det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af denne anden fjernafstemningsrunde vil blive meddelt pr. e-mail fra sekretariatet på formandens vegne til de medlemmer, der deltager i afstemningen.

Resultatet af den ENDELIGE AFSTEMNING vil blive meddelt AFCO-medlemmerne skriftligt af sekretariatet og offentliggjort på AFCO's websted.

*** Fjernafstemning afsluttet ***
* * *
(sideløbende med fjernafstemningen)
6.	Vurdering af gennemførelsen af artikel 50 i TEU
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Ordfører:

Danuta Maria Hübner (PPE)
PR – PE692.762v01-00
AM – PE695.028v01-00
Kor.udv.:

AFCO


Udtalelser:

AFET
Andreas Schieder (S&D)
AD – PE689.561v03-00
AM – PE691.083v01-00

INTA
Christophe Hansen (PPE)
AL – PE691.134v02-00

EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse

	Behandling af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 16. juli 2021 kl. 15.00
7.	Dialog med borgerne: retten til at indgive andragender, retten til at henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand og det europæiske borgerinitiativ
AFCO/9/04949
	2020/2275(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Helmut Scholz (The Left)
PA – PE697.604v01-00
Kor.udv.:

PETI*
Marie-Pierre Vedrenne (Renew)
PR – PE695.340v01-00
AM – PE697.540v02-00
	Behandling af udkast til udtalelse
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
* * *
8.	Diverse sager
9.	Næste møder
	den 27. oktober 2021 kl. 9.00-12.00 og 16.45-18.45 (Bruxelles)

