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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre ústavné veci

AFCO(2020)1028_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

streda 28. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 16.45 do 18.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

a za účasti členov výboru AFCO na diaľku

28. októbra 2020 od 9.00 do 9.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

* * *

28. októbra 2020 od 9.15 h

Kontrola uznášaniaschopnosti a začiatok prvého hlasovania na diaľku o 
POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOCH (súbežne s konaním vo výbore)

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní buď v zasadacej miestnosti výboru, alebo 
na diaľku, budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote
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Prvé hlasovanie bude možné od 9.15 do 10.45 h.

*** Hlasovanie na diaľku ***

3. Hodnotenie európskych volieb
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

Spravodajca:
Pascal Durand (Renew) PR – PE653.777v01-00

AM – PE655.711v01-00
Gestorský výbor:

AFCO

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. júl 2020, 12.00 h

4. Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 
2018 a 2019
AFCO/9/01637

2019/2132(INI) COM(2019)0319

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Pedro Silva Pereira (S&D) PA – PE658.830v01-00

AM – PE658.930v01-00
Gestorský výbor:

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

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. október 2020, 17.00 h

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

* * *

(súbežne s hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch na diaľku)

5. Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ
AFCO/9/04289

2020/2201(INI)

Spravodajca:
Helmut Scholz (GUE/NGL)

Gestorský výbor:
AFCO*

Výbory požiadané o stanovisko:
CULT Irena Joveva (Renew)
LIBE Loránt Vincze (PPE)
PETI*
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 výmena názorov

* * *

28. októbra 2020 od 16.45 do 16.55 h

6. Pokračovanie schôdze a oznámenie predsedníctva o výsledkoch hlasovaní o 
pozmeňujúcich návrhoch

* * *

28. októbra 2020 od 16.55 h

Kontrola uznášaniaschopnosti a začiatok druhého hlasovania na diaľku týkajúceho sa 
ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA (súbežne s konaním vo výbore)

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní buď v zasadacej miestnosti výboru, alebo 
na diaľku, budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote

Druhé hlasovanie bude možné od 17.00 do 18.00 h.

*** Hlasovanie na diaľku ***

7. Hodnotenie európskych volieb
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

Spravodajca:
Pascal Durand (Renew) PR – PE653.777v01-00

AM – PE655.711v01-00
Gestorský výbor:

AFCO

 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. júl 2020, 12.00 h

8. Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017, 
2018 a 2019
AFCO/9/01637

2019/2132(INI) COM(2019)0319

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Pedro Silva Pereira (S&D) PA – PE658.830v01-00

AM – PE658.930v01-00
Gestorský výbor:

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

 prijatie návrhu stanoviska
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 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. október 2020, 17.00 h

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

* * *

(súbežne s hlasovaním na diaľku týkajúcom sa záverečného hlasovania)

9. Posúdenie vykonávania článku 50 ZEÚ
AFCO/9/03630

2020/2136(INI)

Spravodajkyňa:
Danuta Maria Hübner (PPE)

Gestorský výbor:
AFCO

Výbory požiadané o stanovisko:
AFET Kati Piri (S&D)
INTA Christophe Hansen (PPE)
EMPL Rozhodnutie: bez stanoviska

 výmena názorov

* * *

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze
 19. novembra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
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