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Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre ústavné veci

AFCO(2021)1018_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

pondelok 18. októbra 2021 od 19.00 do 21.00 h

Štrasburg

Miestnosť: Louise Weiss (N1.3) a účasť na diaľku

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 4. februára 2021 PV – PE689.697v01-00
 25. februára 2021 PV – PE691.214v01-00
 17. marca 2021 PV – PE691.215v01-00
 12. – 13. apríla 2021 PV – PE696.478v01-00
 10. mája 2021 PV – PE696.535v01-00

* * *

*** Hlasovanie na diaľku ***

Kontrola uznášaniaschopnosti a začiatok PRVEJ časti hlasovania na diaľku o 
POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOCH k bodu 5
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Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní, použijú systém EPvote.

Presný čas začatia a ukončenia hlasovania o POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOCH, 
ktoré je predbežne plánované od 19.15 do 20.15 h (štrasburského času), oznámi 
predsedníctvo.

5. Európske politické strany - správa za rok 2021
AFCO/9/05510

2021/2018(INI)

Spoluspravodajcovia:
Charles Goerens (Renew)
Rainer Wieland (PPE)

PR – PE692.733v01-00
AM – PE695.035v01-00

Gestorský výbor:
AFCO

Výbory požiadané o stanovisko:
CONT Isabel García Muñoz (S&D) AD – PE691.375v02-00

AM – PE695.008v01-00
 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 31. august 2021, 15.00 h

Výsledok hlasovania o POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOCH oznámi sekretariát 
členom výboru AFCO písomne pred začatím záverečného hlasovania a uverejní sa 
na webovom sídle výboru AFCO.

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

DRUHÁ časť hlasovania na diaľku – ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE o návrhu 
správy v znení zmien – je predbežne plánovaná na UTOROK 19. októbra 2021 od 
10.00 do 11.00 h (štrasburského času).

Upozorňujeme, že presný čas začatia a ukončenia druhej časti hlasovania oznámi 
poslancom, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní, sekretariát v mene predsedníctva 
e-mailom.

Výsledok ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA oznámi sekretariát členom výboru 
AFCO písomne a uverejní sa na webovom sídle výboru AFCO.

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

* * *

(súbežne s hlasovaním na diaľku)

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

2020/2136(INI)
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Spravodajkyňa:
Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE692.762v01-00

AM – PE695.028v01-00
Gestorský výbor:

AFCO
Výbory požiadané o stanovisko:

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

INTA Christophe Hansen (PPE) AL – PE691.134v02-00
EMPL Rozhodnutie: bez stanoviska

 preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. júl 2021, 15.00 h

7. V ústrety občanom: petičné právo, právo predložiť vec európskemu 
ombudsmanovi a európska iniciatíva občanov
AFCO/9/04949

2020/2275(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Helmut Scholz (The Left) PA – PE697.604v01-00

Gestorský výbor:
PETI* Marie-Pierre Vedrenne (Renew) PR – PE695.340v01-00

AM – PE697.540v02-00
 preskúmanie návrhu stanoviska
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

* * *

8. Rôzne otázky

9. Nasledujúce schôdze
 27. októbra 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)


