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Comisia pentru afaceri constituționale

AFCO(2019)0903_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Marți, 3 septembrie 2019, 9.00 - 11.00  (reuniune a coordonatorilor)  și 11.00 - 12.30 și 14.30 - 16.00
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
3 septembrie 2019, 9.00 - 11.00  (reuniune a coordonatorilor)
Cu ușile închise
Reuniune a coordonatorilor
* * *
Vă rugăm să rețineți că următoarele intervale orare sunt doar orientative și pot suferi modificări pe parcursul reuniunii
3 septembrie 2019, 11.00 - 12.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Comunicare a președinției privind recomandările coordonatorilor
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	10 iulie 2019	PV – PE639.780v01-00

5.	Confirmarea calendarului reuniunilor AFCO pentru 2020
* * *
6.	Alegerea celui de al doilea vicepreședinte
7.	Alegerea celui de al treilea vicepreședinte
8.	Alegerea celui de al patrulea vicepreședinte
* * *
9.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
AFCO/9/00557
	2019/2028(BUD)	

Președinte:

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

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

 
	Examinarea proiectului de aviz și a amendamentelor bugetare

Termen de depunere a amendamentelor: 13 august 2019, 12.00
* * *
3 septembrie 2019, 12.00
*** Votare ***
10.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
AFCO/9/00557
	2019/2028(BUD)	

Președinte:

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

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

 
	Adoptarea proiectului de aviz și a amendamentelor bugetare

Termen de depunere a amendamentelor: 13 august 2019, 12.00
11.	Regulamentul delegat al Comisiei de înlocuire a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană
AFCO/9/01046
	2019/2772(DEA)	C(2019)05402

Comisie competentă:

AFCO


 
	Examinarea posibilelor propuneri de rezoluție motivate prin care se formulează obiecții la actul delegat și eventual vot asupra acestora

*** Sfârșitul votării ***
* * *
3 septembrie 2019, 14.30 - 15.45
12.	Președinția Consiliului
AFCO/9/01050
	Prezentarea programului Președinției finlandeze a Consiliului UE de către dna Tytti Tuppurainen, președinta Consiliului Uniunii Europene, ministru al afacerilor europene

* * *
13.	Chestiuni diverse
14.	Reuniuni următoare
	25 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)


