
OJ\1211695LT.rtf PE655.912v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas

2019-2024

Konstitucinių reikalų komitetas

AFCO(2020)0827_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis, 10.00–11.00 val. ir 14.45–15.45 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

AFCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu

2020 m. rugpjūčio 27 d. 10.00–10.15 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:
 2020 m. gegužės 26 d. PV – PE652.552v01-00
 2020 m. birželio 8 d. PV – PE653.775v01-00
 2020 m. liepos 2 d. PV – PE654.093v01-00

------

2020 m. rugpjūčio 27 d. 10.15–11.00 val.
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1-asis balsavimas

Kvorumo patikrinimas ir nuotolinio balsavimo dėl laiško forma pateikto nuomonės projekto 
PAKEITIMŲ procedūros pradžia

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek 
dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo 
biuleteniais (balsavimo sąrašais).

Balsavimas vyks nuo 10.15 val. iki 11.00 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***

4. Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių
sistemos
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Nuomonės referentas:
Sandro Gozi (Renew)

Atsakingas komitetas:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 Pakeitimų priėmimas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugpjūčio 18 d. 12.00 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***

------

2020 m. rugpjūčio 27 d. 14.45–14.55 val.

5. Posėdžio atnaujinimas ir pirmininko pranešimas apie balsavimo dėl pakeitimų
rezultatus

------

2020 m. rugpjūčio 27 d. 14.55–15.45 val.

2-asis balsavimas

Kvorumo patikrinimas ir GALUTINIO nuotolinio BALSAVIMO dėl laiško forma pateikto 
nuomonės projekto su pakeitimais procedūros pradžia

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek 
dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo 
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biuleteniais.

Balsavimas vyks nuo 15.00 val. iki 15.45 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***

6. Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių
sistemos
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Nuomonės referentas:
Sandro Gozi (Renew)

Atsakingas komitetas:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugpjūčio 18 d. 12.00 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***

------

7. Kiti klausimai

8. Kiti posėdžiai
 2020 m. rugsėjo 1 d. 9.00–11.00 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)
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