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Комисия по конституционни въпроси

AFCO(2020)0702_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Четвъртък, 2 юли 2020 г., 13.45–15.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)
И с дистанционно участие на членовете на комисията по конституционни въпроси
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите
4.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	19 февруари 2020 г.	PV – PE652.278v01-00
* * *
5.	Определяне на временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788 относно европейската гражданска инициатива, с оглед на разпространението на COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Докладчик:

Лорант Винце (PPE)

Водеща:

AFCO


Подпомагащи:

CULT
Решение: без становище


PETI


 
	Разглеждане на текста на временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
------
Проверка на кворума и откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно със заседанието на комисията)

Гласуването ще се проведе от 14.15 ч. до 15.00 ч.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната зала на комисията или чрез дистанционно участие, ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, съдържащи лист за гласуване.

*** Време за дистанционно гласуване ***
6.	Определяне на временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788 относно европейската гражданска инициатива, с оглед на разпространението на COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Докладчик:

Лорант Винце (PPE)

Водеща:

AFCO


Подпомагащи:

CULT
Решение: без становище


PETI


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
------
7.	Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Докладчик по становище:

 Естебан Гонсалес Понс (PPE)
PA – PE653.752v01-00
Водеща:

AFET
Радослав Шикорски (PPE)
PR – PE652.499v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
Определяне на краен срок за внасяне на измененията
8.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички раздели

Докладчик по становище: Антонио Таяни (PPE)

● Разглеждане на проекта на становище и на измененията на бюджета от докладчика
● Определяне на краен срок за внасяне на измененията

9.	Равносметка след изборите за Европейски парламент
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Докладчик:

Паскал Дюран (Renew)
PR – PE653.777v01-00
Водеща:

AFCO


 
	Разглеждане на проекта на доклад
Определяне на краен срок за внасяне на измененията
* * *
10.	Разни въпроси
11.	Следващи заседания
	7 юли 2020 г., 9.00–11.00 ч. (Брюксел)

