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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2020)0702_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής AFCO
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
	19 Φεβρουαρίου 2020	PV – PE652.278v01-00
* * *
5.	Θέσπιση προσωρινών μέτρων για τα χρονικά όρια των σταδίων συλλογής, επαλήθευσης και εξέτασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, υπό το φως της έξαρσης COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Εισηγητής:

Loránt Vincze (PPE)

Επί της ουσίας:

AFCO


Γνωμοδοτήσεις:

CULT
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


PETI


 
	Εξέταση του κειμένου της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
------
Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)

Η διαδικασία ψηφοφορίας θα διαρκέσει από τις 14.15 έως τις 15.00

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένου εντύπου δήλωσης ψήφου.

*** Ώρα των εξ αποστάσεως ψηφοφοριών ***
6.	Θέσπιση προσωρινών μέτρων για τα χρονικά όρια των σταδίων συλλογής, επαλήθευσης και εξέτασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, υπό το φως της έξαρσης COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Εισηγητής:

Loránt Vincze (PPE)

Επί της ουσίας:

AFCO


Γνωμοδοτήσεις:

CULT
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


PETI


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
------
7.	Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μονιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Esteban González Pons (PPE)
PA – PE653.752v01-00
Επί της ουσίας:

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
8.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio Tajani (PPE)

● Εξέταση της γνωμοδότησης και των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού που κατατέθηκαν από τον συντάκτη
• Ορισμός της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών

9.	Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Εισηγητής:

Pascal Durand (Renew)
PR – PE653.777v01-00
Επί της ουσίας:

AFCO


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
* * *
10.	Διάφορα
11.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	7 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 11.00 (Βρυξέλλες)

