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Комисия по конституционни въпроси

AFCO(2020)0827_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Четвъртък, 27 август 2020 г., 10.00–11.00 ч. и 14.45–15.45 ч.
Брюксел
Зала: Йозеф Антал (6Q2)
и с дистанционно участие на членове на комисията по конституционни въпроси (AFCO)
27 август 2020 г., 10.00–10.15 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	26 май 2020 г.	PV – PE652.552v01-00
8 юни 2020 г.	PV – PE653.775v01-00
2 юли 2020 г.	PV – PE654.093v01-00
------
27 август 2020 г., 10.15–11.00 ч.
Първо гласуване

Проверка на кворума и откриване на процедурата на дистанционно гласуване на ИЗМЕНЕНИЯТА по проекта на становище под формата на писмо

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната зала на комисията или чрез дистанционно участие, ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, съдържащи лист за гласуване.

Гласуването ще се проведе от 10.15 до 11.00 ч.

*** Процедура на дистанционно гласуване ***
4.	Предложение за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
AFCO/9/00298
*	2018/0135(CNS)	10025/2020 – C9-0215/2020

Докладчик по становище:

Сандро Гоци (Renew)

Водеща:

BUDG
Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
Валери Айе (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00
 
	Приемане на измененията
Краен срок за внасяне на измененията: 18 август 2020 г., 12.00 ч.
*** Край на процедурата на дистанционно гласуване ***
------
27 август 2020 г., 14.45–14.55 ч.
5.	Възобновяване на заседанието и обявяване от председателя на резултата от гласуването на измененията
------
27 август 2020 г., 14.55–15.45 ч.
Второ гласуване

Проверка на кворума и откриване на процедурата на дистанционно ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ на изменения проект на становище под формата на писмо

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната зала на комисията или чрез дистанционно участие, ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване.

Гласуването ще се проведе от 15.00 до 15.45 ч.

*** Процедура на дистанционно гласуване ***
6.	Предложение за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
AFCO/9/00298
*	2018/0135(CNS)	10025/2020 – C9-0215/2020

Докладчик по становище:

Сандро Гоци (Renew)

Водеща:

BUDG
Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
Валери Айе (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00
 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо
Краен срок за внасяне на измененията: 18 август 2020 г., 12.00 ч.
*** Край на процедурата на дистанционно гласуване ***
------
7.	Разни въпроси
8.	Следващи заседания
	1 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

