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Komisja Spraw Konstytucyjnych

AFCO(2019)0903_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Wtorek 3 września 2019 r., w godz. 9.00 – 11.00  (posiedzenie koordynatorów)  i 11.00 – 12.30 i 14.30 – 16.00
Bruksela
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
3 września 2019 r., w godz. 9.00 – 11.00  (posiedzenie koordynatorów)
Przy drzwiach zamkniętych
Posiedzenie koordynatorów
* * *
Uwaga! Podane godziny mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie w trakcie posiedzenia
3 września 2019 r., w godz. 11.00 – 12.00
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów
4.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	10 lipca 2019 r.	PV – PE639.780v01-00
5.	Potwierdzenie kalendarza posiedzeń komisji AFCO na rok 2020
* * *
6.	Wybór drugiego wiceprzewodniczącego lub drugiej wiceprzewodniczącej
7.	Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego lub trzeciej wiceprzewodniczącej
8.	Wybór czwartego wiceprzewodniczącego lub czwartej wiceprzewodniczącej
* * *
9.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
AFCO/9/00557
	2019/2028(BUD)	

Przewodniczący:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00
Przedm. właśc.:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Rozpatrzenie projektu opinii i poprawek budżetowych
Termin składania poprawek: 13 sierpnia 2019 r., godz. 12.00
* * *
3 września 2019 r., w godz. 12.00
*** Głosowanie ***
10.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
AFCO/9/00557
	2019/2028(BUD)	

Przewodniczący:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00
Przedm. właśc.:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Przyjęcie projektu opinii i poprawek budżetowych
Termin składania poprawek: 13 sierpnia 2019 r., godz. 12.00
11.	Rozporządzenie delegowane Komisji zastępujące załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
AFCO/9/01046
	2019/2772(DEA)	C(2019)05402

Przedm. właśc.:

AFCO


 
	Rozpatrzenie wszelkich uzasadnionych projektów rezolucji wyrażających sprzeciw wobec aktu delegowanego i ewentualne głosowanie nad nimi
*** Koniec głosowania ***
* * *
3 września 2019 r., w godz. 14.30 – 15.45
12.	Prezydencja Rady
AFCO/9/01050
	Prezentacja programu fińskiej prezydencji Rady UE – Tytti Tuppurainen, przewodnicząca Rady Unii Europejskiej, minister spraw europejskich
* * *
13.	Sprawy różne
14.	Następne posiedzenia
	25 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

