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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по конституционни въпроси

AFCO(2019)0903_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 3 септември 2019 г., 9.00–11.00 ч.  (заседание на координаторите)  и
11.00–12.30 ч. и 14.30–16.00 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3E-2)

3 септември 2019 г., 9.00–11.00 ч.  (заседание на координаторите)

При закрити врати

Заседание на координаторите

* * *

Моля, имайте предвид, че следните часови интервали са само ориентировъчни и
могат да бъдат променени в хода на заседанието

3 септември 2019 г., 11.00–12.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите

4. Одобрение на протоколите от заседанията:
 10 юли 2019 г. PV – PE639.780v01-00

5. Утвърждаване на графика на заседанията на комисията по
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конституционни въпроси за 2020 г.

* * *

6. Избор на втори заместник-председател

7. Избор на трети заместник-председател

8. Избор на четвърти заместник-председател

* * *

9. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички
раздели
AFCO/9/00557

2019/2028(BUD)

Председател:
Антонио Таяни (PPE) PA – PE639.807v01-00

AM – PE639.934v01-00
Водеща:

BUDG – Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 Разглеждане на проекта на становище и на бюджетните изменения
 Краен срок за внасяне на измененията: 13 август 2019 г., 12.00 ч.

* * *

3 септември 2019 г., 12.00 ч.

*** Време за гласуване ***

10. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички
раздели
AFCO/9/00557

2019/2028(BUD)

Председател:
Антонио Таяни (PPE) PA – PE639.807v01-00

AM – PE639.934v01-00
Водеща:

BUDG – (PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 Приемане на проекта на становище и на бюджетните изменения
 Краен срок за внасяне на измененията: 13 август 2019 г., 12.00 ч.

11. Делегиран регламент на Комисията за замяна на приложение I към
Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета относно
гражданската инициатива
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AFCO/9/01046
2019/2772(DEA) C(2019)05402

Водеща:
AFCO

 Разглеждане и евентуално гласуване на мотивирано предложение за
резолюция, с което се повдигат възражения срещу делегирания акт

*** Край на гласуването ***

* * *

3 септември 2019 г., 14.30–15.45 ч.

12. Председателство на Съвета
AFCO/9/01050
 Представяне на програмата на финландското председателство на Съвета на

ЕС от г-жа Тити Тупурайнен, председател на Съвета на Европейския съюз, 
министър по европейските въпроси

* * *

13. Разни въпроси

14. Следващи заседания
 25 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
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