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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2019)0903_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 11.00  (συνεδρίαση των συντονιστών)  και από 11.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 16.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3E-2)
3 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 11.00  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Κεκλεισμένων των θυρών
Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
Σημειώσατε ότι οι ακόλουθες χρονοθυρίδες είναι απλώς ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
3 Σεπτεμβρίου 2019, από 11.00 έως 12.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	10 Ιουλίου 2019	PV – PE639.780v01-00
5.	Επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της AFCO για το 2020
* * *
6.	Εκλογή του δεύτερου/της δεύτερης αντιπροέδρου
7.	Εκλογή του τρίτου/της τρίτης αντιπροέδρου
8.	Εκλογή του τέταρτου/της τέταρτης αντιπροέδρου
* * *
9.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
AFCO/9/00557
	2019/2028(BUD)	

Πρόεδρος:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00
Επί της ουσίας:

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

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης και των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 13 Αυγούστου 2019, ώρα 12.00
* * *
3 Σεπτεμβρίου 2019, από 12.00
*** Ώρα ψηφοφορίας***
10.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
AFCO/9/00557
	2019/2028(BUD)	

Πρόεδρος:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00
Επί της ουσίας:

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

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης και των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 13 Αυγούστου 2019, ώρα 12.00
11.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
AFCO/9/01046
	2019/2772(DEA)	C(2019)05402

Επί της ουσίας:

AFCO


 
	Εξέταση και ενδεχομένως ψηφοφορία σχετικά με τυχόν αιτιολογημένη πρόταση ψηφίσματος που αντιτίθεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη
*** Λήξη της ψηφοφορίας***
* * *
3 Σεπτεμβρίου 2019, από 14.30 έως 15.45
12.	Προεδρία του Συμβουλίου
AFCO/9/01050
	Παρουσίαση του προγράμματος της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την κ. Tytti Tuppurainen, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
* * *
13.	Διάφορα
14.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	25 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)

