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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2020)0827_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκτακτη συνεδρίαση

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, από 10.00 έως 11.00 και από 14.45 έως 15.45

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (6Q2)

και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της επιτροπής AFCO

27 Αυγούστου 2020, από 10.00 έως 10.15

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
 26 Μαΐου 2020 PV – PE652.552v01-00
 8 Ιουνίου 2020 PV – PE653.775v01-00
 2 Ιουλίου 2020 PV – PE654.093v01-00

------

27 Αυγούστου 2020, από 10.15 έως 11.00
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1ος γύρος ψηφοφορίας

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για τις 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ επί του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας χρήση εκτυπωμένου εντύπου δήλωσης ψήφου

Η διαδικασία ψηφοφορίας θα διαρκέσει από τις 10.15 έως τις 11.00

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

4. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Sandro Gozi (Renew)

Επί της ουσίας:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00

 

 Έγκριση των τροπολογιών
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 18 Αυγούστου 2020, ώρα 12.00

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

------

27 Αυγούστου 2020, από 14.45 έως 14.55

5. Επανάληψη της συνεδρίασης και ανακοίνωση από τον πρόεδρο του 
αποτελέσματος της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών

------

27 Αυγούστου 2020, από 14.55 έως 15.45

2ος γύρος ψηφοφορίας

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για 
την ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ επί του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής όπως 
τροποποιήθηκε

Όλοι οι βουλευτές που θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην 
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αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας χρήση εκτυπωμένου ψηφοδελτίου

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 15.00 έως τις 15.45

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

6. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Sandro Gozi (Renew)

Επί της ουσίας:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00

 

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 18 Αυγούστου 2020, ώρα 12.00

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

------

7. Διάφορα

8. Προσεχείς συνεδριάσεις
 1 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)


