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Parlament Europejski

2019-2024

Komisja Spraw Konstytucyjnych

AFCO(2020)0702_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Czwartek 2 lipca 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

przy zdalnym udziale członków komisji AFCO

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
 19 lutego 2020 r. PV – PE652.278v01-00

* * *

5. Ustanowienie tymczasowych środków dotyczących terminów gromadzenia, 
weryfikacji i sprawdzania terminów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 
2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w związku z 
wybuchem pandemii COVID-19
AFCO/9/03061
***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020
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Sprawozdawca:
Loránt Vincze (PPE)

Przedm. właśc.:
AFCO

Opiniodawcza:
CULT Decyzja: brak opinii
PETI

 Rozpatrzenie tekstu wstępnego porozumienia wynikającego z negocjacji 
międzyinstytucjonalnych

------

Sprawdzenie kworum i otwarcie procedury głosowania zdalnego (prowadzonej równolegle z 
obradami komisji)

Głosowanie będzie otwarte w godz. 14.15 – 15.00

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu, obecni na sali posiedzeń komisji lub 
uczestniczący zdalnie, będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z 
wydrukowanych papierowych list do głosowania.

*** Głosowanie zdalne ***

6. Ustanowienie tymczasowych środków dotyczących terminów gromadzenia, 
weryfikacji i sprawdzania terminów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 
2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w związku z 
wybuchem pandemii COVID-19
AFCO/9/03061
***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Sprawozdawca:
Loránt Vincze (PPE)

Przedm. właśc.:
AFCO

Opiniodawcza:
CULT Decyzja: brak opinii
PETI

 Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji 
międzyinstytucjonalnych

------

7. Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w 
sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania 
nią.
AFCO/9/02960

2020/2080(INI)
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Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Esteban González Pons (PPE) PA – PE653.752v01-00

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

 Rozpatrzenie projektu opinii
 Ustalenie terminu składania poprawek

8. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio Tajani (PPE)

● Rozpatrzenie projektu opinii i poprawek budżetowych sprawozdawcy
● Ustalenie terminu składania poprawek

9. Ocena wyborów europejskich
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

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

Przedm. właśc.:
AFCO

 Rozpatrzenie projektu sprawozdania
 Ustalenie terminu składania poprawek

* * *

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia
 7 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 (Bruksela)
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