PE653.953v01-00	2/3	OJ\1208455LT.rtf
LT
OJ\1208455LT.rtf	3/3	PE653.953v01-00
	LT
OJ\1208455LT.rtf	PE653.953v01-00
LT	Suvienijusi įvairovę	LT

Europos Parlamentas
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Konstitucinių reikalų komitetas

AFCO(2020)0702_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Neeilinis posėdis
2020 m. liepos 2 d., ketvirtadienis, 13.45–15.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
AFCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų
4.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. vasario 19 d.	PV – PE652.278v01-00

* * *
5.	Laikinųjų priemonių, susijusių su Reglamente (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, nustatymas atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Pranešėjas:

Loránt Vincze (PPE)

Atsakingas komitetas:

AFCO


Nuomonę teikiantys komitetai:

CULT
Sprendimas: nuomonės neteikti


PETI


 
	Per tarpinstitucines derybas pasiekto preliminaraus susitarimo teksto svarstymas

------
Kvorumo patikrinimas ir balsavimo nuotoliniu būdu procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai).

Balsavimas vyks nuo 14.15 val. iki 15.00 val.

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).

*** Nuotolinis balsavimas ***
6.	Laikinųjų priemonių, susijusių su Reglamente (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, nustatymas atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Pranešėjas:

Loránt Vincze (PPE)

Atsakingas komitetas:

AFCO


Nuomonę teikiantys komitetai:

CULT
Sprendimas: nuomonės neteikti


PETI


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

------
7.	Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Nuomonės referentas:

Esteban González Pons (PPE)
PA – PE653.752v01-00
Atsakingas komitetas:

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo termino nustatymas
8.	Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

Nuomonės referentas: Antonio Tajani (PPE)

● Nuomonės referento pateikto nuomonės projekto ir biudžeto pakeitimų svarstymas
● Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

9.	EP rinkimų rezultatų apžvalga
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Pranešėjas:

Pascal Durand (RENEW)
PR – PE653.777v01-00
Atsakingas komitetas:

AFCO


 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo termino nustatymas
* * *
10.	Kiti klausimai
11.	Kiti posėdžiai
	2020 m. liepos 7 d. 9.00–11.00 val. (Briuselis)


