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Europees Parlement

2019-2024

Commissie constitutionele zaken

AFCO(2020)0702_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Donderdag 2 juli 2020, 13.45 - 15.45 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

met deelname op afstand door leden van AFCO

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren

4. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 19 februari 2020 PV – PE652.278v01-00

* * *

5. Vaststelling van nieuwe tijdelijke maatregelen betreffende de termijnen voor de 
verzamel-, controle- en onderzoeksperioden als bedoeld in Verordening (EU) 
2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief met het oog op de COVID-19 
uitbraak
AFCO/9/03061
***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020
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Rapporteur:
Loránt Vincze (PPE)

Bevoegd:
AFCO

Adviezen:
CULT Besluit: geen advies
PETI

 Behandeling van de tekst van het tijdens interinstitutionele onderhandelingen 
bereikte voorlopige akkoord

------

Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de 
werkzaamheden van de commissie)

Stemmen is mogelijk van 14.15 tot 15.00 uur

Alle leden die deelnemen aan de stemming, ofwel in de vergaderzaal van de commissie, 
ofwel op afstand, stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukte stemlijst.

*** Stemming op afstand ***

6. Vaststelling van nieuwe tijdelijke maatregelen betreffende de termijnen voor de 
verzamel-, controle- en onderzoeksperioden als bedoeld in Verordening (EU) 
2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief met het oog op de COVID-19 
uitbraak
AFCO/9/03061
***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Rapporteur:
Loránt Vincze (PPE)

Bevoegd:
AFCO

Adviezen:
CULT Besluit: geen advies
PETI

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte 
voorlopige akkoord

------

7. Aanbeveling aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over 
uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking 
(PESCO)
AFCO/9/02960

2020/2080(INI)
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Rapporteur voor advies:
Esteban González Pons (PPE) PA – PE653.752v01-00

Bevoegd:
AFET Radosław Sikorski (PPE) PR – PE652.499v01-00

 Behandeling ontwerpadvies
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

8. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle 
afdelingen

Rapporteur voor advies: Antonio Tajani (PPE)

● Behandeling ontwerpadvies en begrotingsamendementen van de rapporteur
● Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

9. Stand van zaken Europese verkiezingen
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

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

Bevoegd:
AFCO

 Behandeling ontwerpverslag
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

* * *

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen
 7 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur (Brussel)
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