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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Spraw Konstytucyjnych

AFCO(2020)0827_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Czwartek 27 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00 – 11.00 i 14.45 – 15.45

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

i ze zdalnym udziałem członków komisji AFCO

27 sierpnia 2020 r., w godz. 10.00 – 10.15

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
 26 maja 2020 r. PV – PE652.552v01-00
 8 czerwca 2020 r. PV – PE653.775v01-00
 2 lipca 2020 r. PV – PE654.093v01-00

------

27 sierpnia 2020 r., w godz. 10.15 – 11.00
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Pierwsza runda głosowania

Sprawdzenie kworum i otwarcie procedury głosowania zdalnego nad POPRAWKAMI do 
projektu opinii w formie pisma

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu, obecni na sali posiedzeń komisji lub 
uczestniczący zdalnie, będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z 
wydrukowanych papierowych list do głosowania.

Głosowanie będzie otwarte w godz. 10.15 – 11.00

*** Procedura głosowania zdalnego ***

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Sandro Gozi (Renew)

Przedm. właśc.:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 

 Przyjęcie poprawek
 Termin składania poprawek: 18 sierpnia 2020 r., godz. 12.00

*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***

------

27 sierpnia 2020 r., w godz. 14.45 – 14.55

5. Wznowienie posiedzenia i ogłoszenie przez przewodniczącego wyników głosowania 
nad poprawkami

------

27 sierpnia 2020 r., w godz. 14.55 – 15.45

Druga tura głosowania

Sprawdzenie kworum i otwarcie procedury zdalnego GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO nad 
projektem opinii w formie pisma ze zmianami

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu, obecni na sali posiedzeń komisji lub 
uczestniczący zdalnie, będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z 
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wydrukowanych papierowych list do głosowania.

Głosowanie będzie otwarte w godz. 15.00–15.45

*** Procedura głosowania zdalnego ***

6. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Sandro Gozi (Renew)

Przedm. właśc.:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 

 Przyjęcie projektu opinii w formie pisma
 Termin składania poprawek: 18 sierpnia 2020 r., godz. 12.00

*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***

------

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia
 1 września 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 16.45 – 18.45 (Bruksela)


