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ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Donderdag 27 augustus 2020, 10.00 - 11.00 uur en 14.45 - 15.45 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

met deelname op afstand door leden van AFCO

27 augustus 2020, 10.00 - 10.15 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 26 mei 2020 PV – PE652.552v01-00
 8 juni 2020 PV – PE653.775v01-00
 2 juli 2020 PV – PE654.093v01-00

------

27 augustus 2020, 10.15 - 11.00 uur
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Eerste stemming

Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand over 
AMENDEMENTEN op het ontwerpadvies in briefvorm

Alle leden die deelnemen aan de stemming, ofwel in de vergaderzaal van de commissie, 
ofwel op afstand, stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukte stemlijst.

Stemmen is mogelijk van 10.15 tot 11.00 uur

*** Stemming op afstand ***

4. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen 
van de Europese Unie
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Rapporteur voor advies:
Sandro Gozi (Renew)

Bevoegd:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 Goedkeuring amendementen
 Termijn voor de indiening van amendementen: 18 augustus 2020, 12.00 uur

*** Einde van de stemming op afstand ***

------

27 augustus 2020, 14.45 - 14.55 uur

5. Hervatting van de vergadering en bekendmaking door de voorzitter van de 
uitslag van de stemming over de amendementen 

------

27 augustus 2020, 14.55 - 15.45 uur

Tweede stemming

Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand betreffende de 
EINDSTEMMING over het ontwerpadvies in briefvorm

Alle leden die deelnemen aan de stemming, ofwel in de vergaderzaal van de commissie,
ofwel op afstand, stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet.
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Stemmen is mogelijk van 15.00 tot 15.45 uur

*** Stemming op afstand ***

6. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen 
van de Europese Unie
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Rapporteur voor advies:
Sandro Gozi (Renew)

Bevoegd:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
 Termijn voor de indiening van amendementen: 18 augustus 2020, 12.00 uur

*** Einde van de stemming op afstand ***

------

7. Rondvraag

8. Volgende vergaderingen
 1 september 2020, 9.00 - 11.00 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
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