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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för konstitutionella frågor

AFCO(2020)0702_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Torsdagen den 2 juli 2020 kl. 13.45–15.45

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

AFCO-ledamöter deltar också på distans

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer

4. Justering av sammanträdesprotokoll
 19 februari 2020 PV – PE652.278v01-00

* * *

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 
tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och 
granskning som föreskrivs i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska 
medborgarinitiativet med hänsyn till covid-19-utbrottet
AFCO/9/03061
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***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Föredragande:
Loránt Vincze (PPE)

Ansvarigt utskott:
AFCO

Rådgivande utskott:
CULT Beslut: inget yttrande
PETI

 Behandling av preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

------

Kontroll av beslutsförheten och inledande av omröstningen på distans (parallellt med 
utskottsförhandlingarna)

Omröstningen är öppen kl. 14.15–15.00

Alla ledamöter som deltar i omröstningen, både de som befinner sig i möteslokalen och de 
som deltar på distans, röstar genom att skicka in röstlistor via e-post.

*** Omröstning på distans ***

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 
tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och 
granskning som föreskrivs i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska 
medborgarinitiativet med hänsyn till covid-19-utbrottet
AFCO/9/03061
***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Föredragande:
Loránt Vincze (PPE)

Ansvarigt utskott:
AFCO

Rådgivande utskott:
CULT Beslut: inget yttrande
PETI

 Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella 
förhandlingar

------

7. Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende 
genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet 
(Pesco)
AFCO/9/02960

2020/2080(INI)
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Föredragande av yttrande:
Esteban González Pons (PPE) PA – PE653.752v01-00

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

 Behandling av förslag till yttrande
 Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

8. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

Föredragande av yttrande: Antonio Tajani (PPE)

Behandling av förslag till yttrande och budgetändringsförslag från föredraganden
● Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

9. Utvärdering av valet till Europaparlamentet
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

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

Ansvarigt utskott:
AFCO

 Behandling av förslag till betänkande
 Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

* * *

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden
 7 juli 2020 kl. 9.00–11.00 (Bryssel)
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