
OJ\1208455RO.rtf PE653.953v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru afaceri constituționale

AFCO(2020)0702_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 2 iulie 2020, 13.45 - 15.45

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei AFCO

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicare a președinției privind recomandările coordonatorilor

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 19 februarie 2020 PV – PE652.278v01-00

* * *

5. Stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de 
acumulare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 
privind inițiativa cetățenească europeană în contextul pandemiei de COVID-19
AFCO/9/03061
***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Raportor:



PE653.953v01-00 2/3 OJ\1208455RO.rtf

RO

Loránt Vincze (PPE)
Comisie competentă:

AFCO
Avize:

CULT Decizie: fără aviz
PETI

 Examinarea textului de acord provizoriu convenit în cadrul negocierilor 
interinstituționale

------

Verificarea cvorumului și deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu 
lucrările comisiei)

Votarea va fi deschisă între orele 14.15 și 15.00.

Toți membrii care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță, vor vota prin e-mail utilizând lista de vot cu buletine de vot 
imprimate.

*** Votare de la distanță***

6. Stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de 
acumulare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 
privind inițiativa cetățenească europeană în contextul pandemiei de COVID-19
AFCO/9/03061
***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Raportor:
Loránt Vincze (PPE)

Comisie competentă:
AFCO

Avize:
CULT Decizie: fără aviz
PETI

 Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

------

7. Recomandarea adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind 
punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
AFCO/9/02960

2020/2080(INI)

Raportor pentru aviz:
Esteban González Pons (PPE) PA – PE653.752v01-00

Comisie competentă:
AFET Radosław Sikorski (PPE) PR – PE652.499v01-00
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 Examinarea proiectului de aviz
 Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

8. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - toate 
secțiunile

Raportor pentru aviz: Antonio Tajani (PPE)

● Examinarea proiectului de aviz și a amendamentelor la buget de către raportor
● Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

9. Bilanțul alegerilor europene
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

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

Comisie competentă:
AFCO

 Examinarea proiectului de raport
 Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

* * *

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare
 7 iulie 2020, 9.00 - 11.00 (Bruxelles)
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