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Odbor za ustavne zadeve

AFCO(2020)0702_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Izredna seja
v četrtek, 2. julija 2020, od 13.45 do 15.45
Bruselj
Sejna soba: József Antall (4Q2)
z udeležbo članov odbora AFCO na daljavo
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
3.	Sporočilo predsednika o priporočilih koordinatorjev
4.	Sprejetje zapisnikov s sej:
	19. februar 2020	PV – PE652.278v01-00

* * *
5.	Določitev začasnih ukrepov glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi zaradi izbruha COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Poročevalec:

Loránt Vincze (PPE)

Pristojni odbor:

AFCO


Mnenje:

CULT
Sklep: brez mnenja


PETI


	Obravnava besedila začasnega sporazuma, doseženega na medinstitucionalnih pogajanjih

------
Preverjanje sklepčnosti in začetek glasovanja na daljavo (vzporedno s sejo odbora)

Glasovanje bo potekalo od 14.15 do 15.00.

Vsi člani, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo oddali tiskano glasovnico z glasovalnim seznamom, ki jo bodo poslali po elektronski pošti.

*** Glasovanje na daljavo ***
6.	Določitev začasnih ukrepov glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda iz Uredbe (EU) 2019/788 o evropski državljanski pobudi zaradi izbruha COVID-19
AFCO/9/03061
***I	2020/0099(COD)	COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Poročevalec:

Loránt Vincze (PPE)

Pristojni odbor:

AFCO


Mnenje:

CULT
Sklep: brez mnenja


PETI


	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

------
7.	Priporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Pripravljavec mnenja:

Esteban González Pons (PPE)
PA – PE653.752v01-00
Pristojni odbor:

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
	Obravnava osnutka mnenja
	Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:

8.	Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

Pripravljavec mnenja Antonio Tajani (PPE)

● Obravnava osnutka mnenja in sprememb proračuna, pripravljavec mnenja
● Določitev roka za vložitev predlogov sprememb
9.	Analiza evropskih volitev
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Poročevalec:

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

AFCO


	Obravnava osnutka poročila

Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:
* * *
10.	Razno
11.	Naslednja seja
	7. julij 2020, od 9.00 do 11.00 (Bruselj)


