OJ\1208455LV.rtf	PE653.953v01-00
LV	Vienoti daudzveidībā	LV
PE653.953v01-00	 /1 	OJ\1208455LV.rtf
LV
OJ\1208455LV.rtf	 /1 	PE653.953v01-00
	LV

Eiropas Parlaments
2019-2024
file_0.png




Konstitucionālo jautājumu komiteja

AFCO(2020)0702_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Ārkārtas sanāksme
Ceturtdien, 2020. gada 2. jūlijā, plkst. 13.45–15.45
Briselē
Telpa: József Antall (4Q2)
un AFCO komitejas locekļiem piedaloties attālināti
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru ieteikumiem
4.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2020. gada 19. februārī	PV – PE652.278v01-00
* * *
5.	Priekšlikums, ar ko paredz pagaidu pasākumus attiecībā uz Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu paredzēto vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Referents:

Loránt Vincze (PPE)

Atbildīgā komiteja:

AFCO


Atzinumi:

CULT
Lēmums: atzinumu nesniegt


PETI


 
	Iestāžu sarunās panāktas provizoriskās vienošanās izskatīšana
------
Kvoruma pārbaude un attālinātas balsošanas procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam)

Balsot varēs no plkst. 14.15 līdz plkst. 15.00

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, — gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti — balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas vēlēšanu zīmes-balsošanas sarakstus.

*** Attālinātas balsošanas laiks ***
6.	Priekšlikums, ar ko paredz pagaidu pasākumus attiecībā uz Regulā (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu paredzēto vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Referents:

Loránt Vincze (PPE)

Atbildīgā komiteja:

AFCO


Atzinumi:

CULT
Lēmums: atzinumu nesniegt


PETI


 
	Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos
------
7.	Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

Esteban González Pons (PPE)
PA – PE653.752v01-00
Atbildīgā komiteja:

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
8.	Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

Atzinuma sagatavotājs: Antonio Tajani (PPE)

Atzinuma projekta un atzinuma sagatavotāja iesniegto budžeta grozījumu izskatīšana
● Lēmums par grozījumu iesniegšanas termiņu

9.	Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Referents:

Pascal Durand (Renew)
PR – PE653.777v01-00
Atbildīgā komiteja:

AFCO


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
* * *
10.	Dažādi jautājumi
11.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 7. jūlijā plkst. 9.00–11.00 (Briselē)

