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RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru afaceri constituționale

AFCO(2020)0827_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 27 august 2020, 10.00 - 11.00 și 14.45 - 15.45

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei AFCO

27 august 2020, 10.00 - 10.15

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 26 mai 2020 PV – PE652.552v01-00
 8 iunie 2020 PV – PE653.775v01-00
 2 iulie 2020 PV – PE654.093v01-00

------

27 august 2020, 10.15 - 11.00
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Prima sesiune de votare

Verificarea cvorumului și deschiderea procedurii de votare de la distanță asupra 
AMENDAMENTELOR la proiectul de aviz sub formă de scrisoare

Toți membrii care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță, vor vota prin e-mail utilizând lista de vot cu buletine de vot 
imprimate.

Votarea va fi deschisă între orele 10.15 și 11.00.

*** Procedura de votare de la distanță ***

4. Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii 
Europene
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Raportor pentru aviz:
Sandro Gozi (Renew)

Comisie competentă:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 18 august 2020, 12.00

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

------

27 august 2020, 14.45 - 14.55

5. Reluarea reuniunii și anunțarea de către președinte a rezultatului votului privind 
amendamentele

------

27 august 2020, 14.55 - 15.45

A doua sesiune de votare

Verificarea cvorumului și deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru VOTUL 
FINAL privind proiectul de aviz sub formă de scrisoare

Toți membrii care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță, vor vota prin e-mail utilizând buletine de vot imprimate.
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Votarea va fi deschisă între orele 15.00 și 15.45

*** Procedura de votare de la distanță ***

6. Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii 
Europene
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Raportor pentru aviz:
Sandro Gozi (Renew)

Comisie competentă:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare
 Termen de depunere a amendamentelor: 18 august 2020, 12.00

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

------

7. Chestiuni diverse

8. Reuniuni următoare
 1 septembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)
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