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Výbor pro ústavní záležitosti

AFCO(2020)0702_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze
Čtvrtek 2. července 2020, 13:45–15:45
Brusel
Místnost: József Antall (4Q2)
s účastí členů výboru AFCO na dálku
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory
4.	Schválení zápisů ze schůzí:
	19. února 2020	PV – PE652.278v01-00
* * *
5.	Stanovení dočasných opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu stanovené v nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě v souvislosti s pandemií COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Zpravodaj:

Loránt Vincze (PPE)

Příslušný výbor:

AFCO


Stanoviska:

CULT
rozhodnutí: bez stanoviska


PETI


 
	projednání znění předběžné dohody, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
------
Kontrola usnášeníschopnosti a zahájení hlasování na dálku (souběžně s jednáním výboru)

Hlasování bude probíhat od 14:15 do 15:00.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování (ať už budou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze zúčastní na dálku), budou hlasovat elektronickou poštou pomocí hlasovacích seznamů na tištěných hlasovacích lístcích.

*** Hlasování na dálku ***
6.	Stanovení dočasných opatření, pokud jde o časové lhůty pro fáze sběru, ověřování a přezkumu stanovené v nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě v souvislosti s pandemií COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Zpravodaj:

Loránt Vincze (PPE)

Příslušný výbor:

AFCO


Stanoviska:

CULT
rozhodnutí: bez stanoviska


PETI


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
------
7.	Doporučení Radě a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedovi Komise, ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Zpravodaj:

Esteban González Pons (PPE)
PA – PE653.752v01-00
Příslušný výbor:

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
 
	projednání návrhu stanoviska
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
8.	Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly

Zpravodaj: Antonio Tajani (PPE)

● projednání návrhu stanoviska a pozměňovacích návrhů zpravodajem
● stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

9.	Bilance evropských voleb
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Zpravodaj:

Pascal Durand (Renew)
PR – PE653.777v01-00
Příslušný výbor:

AFCO


 
	projednání návrhu zprávy
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
* * *
10.	Různé
11.	Příští schůze
	7. července 2020, 9:00–11:00 (Brusel)

