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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre ústavné veci

AFCO(2020)0219_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 19. februára 2020 od 10.00 do 12.00 h  (schôdza koordinátorov)  a od 14.30 do 
18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (4B001)

19. februára 2020 od 10.00 do 12.00 h  (schôdza koordinátorov)

Za zatvorenými dverami

Schôdza koordinátorov

* * *

19. februára 2020 od 14.30 do 16.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

 4. decembra 2019 PV – PE645.019v01-00
 9. decembra 2019 PV – PE645.034v01-00

5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021
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AFCO/9/02499
 výmena názorov s Pierrom Larrouturouom, hlavným spravodajcom Výboru pre 

rozpočet pre rozpočet EÚ na rok 2021
6. Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

Gestorský výbor:
BUDG – Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

7. Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 
2018 – 2019

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

Gestorský výbor:
LIBE – Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

Prípadne

*** Hlasovanie ***

8. Európske politické strany a nadácie: usmernenia k spracovaniu žiadostí skupín 
občanov

AFCO/9/02409
 prezentácia a prijatie návrhu schváleného pracovnou skupinou výboru AFCO pre 

rokovací poriadok (bude potvrdené)
*** Koniec hlasovania ***

* * *

19. februára 2020 od 16.30 h

9. Výmena názorov s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne 
vzťahy a strategický výhľad Marošom Šefčovičom

AFCO/9/02497
 výmena názorov v kontexte štruktúrovaného dialógu medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou
* * *
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10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

 17. marca 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
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