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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по конституционни въпроси

AFCO(2020)1028_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Сряда, 28 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 16.45–18.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

и с дистанционно участие на членове на комисията по конституционни въпроси
(AFCO)

28 октомври 2020 г., 9.00–9.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

* * *

28 октомври 2020 г., 9.15 ч.

Проверка на кворума и откриване на първия кръг от процедурата за дистанционно
гласуване на ИЗМЕНЕНИЯТА (успоредно с дейности на комисията)

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната
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зала на комисията или участващи дистанционно), ще гласуват чрез
приложението iVote.

Първото гласуване ще се проведе от 9.15 ч. до 10.45 ч.

*** Процедура на дистанционно гласуване ***

3. Равносметка след изборите за Европейски парламент
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

Докладчик:
Паскал Дюран (Renew) PR – PE653.777v01-00

AM – PE655.711v01-00
Водеща:

AFCO

 Приемане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 17 юли 2020 г., 12.00 ч.

4. Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 
2018 и 2019 г.
AFCO/9/01637

2019/2132(INI) COM(2019)0319

Докладчик по становище:
Педру Силва Перейра (S&D) PA – PE658.830v01-00

AM – PE658.930v01-00
Водеща:

JURI Сабрина Пинедоли (NI) PR – PE657.320v01-00

 Приемане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 15 октомври 2020 г., 17.00 ч.

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

* * *

(успоредно с дистанционното гласуване на измененията)

5. Граждански диалог и гражданско участие в процеса на вземане на решения
в ЕС
AFCO/9/04289

2020/2201(INI)

Докладчик:
Хелмут Шолц (GUE/NGL)

Водеща:
AFCO*

Подпомагащи:
CULT Ирена Йовева (Renew)
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LIBE Лорант Винце (PPE)
PETI*

 Размяна на мнения

* * *

28 октомври 2020 г., 16.45–16.55 ч.

6. Възобновяване на заседанието и обявяване от председателя на резултата от
гласуването на измененията

* * *

28 октомври 2020 г., 16.55 ч.

Проверка на кворума и откриване на втория кръг от процедурата за дистанционно
гласуване – ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ (успоредно с дейности на комисията)

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната
зала на комисията или участващи дистанционно), ще гласуват чрез
приложението iVote.

Второто гласуване ще се проведе от 17.00 ч. до 18.00 ч.

*** Процедура на дистанционно гласуване ***

7. Равносметка след изборите за Европейски парламент
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

Докладчик:
Паскал Дюран (Renew) PR – PE653.777v01-00

AM – PE655.711v01-00
Водеща:

AFCO

 Приемане на проекта на доклад
 Краен срок за внасяне на измененията: 17 юли 2020 г., 12.00 ч.

8. Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017, 
2018 и 2019 г.
AFCO/9/01637

2019/2132(INI) COM(2019)0319

Докладчик по становище:
Педру Силва Перейра (S&D) PA – PE658.830v01-00

AM – PE658.930v01-00
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Водеща:
JURI Сабрина Пинедоли (NI) PR – PE657.320v01-00

 Приемане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 15 октомври 2020 г., 17.00 ч.

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

* * *

(успоредно с процедурата за дистанционно гласуване за окончателното гласуване)

9. Оценка на прилагането на член 50 от ДЕС
AFCO/9/03630

2020/2136(INI)

Докладчик:
Данута Мария Хюбнер (PPE)

Водеща:
AFCO

Подпомагащи:
AFET Кати Пири (S&D)
INTA Кристоф Ханзен (PPE)
EMPL Решение: без становище

 Размяна на мнения

* * *

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания
 19 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
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