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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för konstitutionella frågor

AFCO(2020)0827_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 10.00–11.00 och kl. 14.45–15.45

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

AFCO-ledamöter deltar också på distans

27 augusti 2020 kl. 10.00–10.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll
 26 maj 2020 PV – PE652.552v01-00
 8 juni 2020 PV – PE653.775v01-00
 2 juli 2020 PV – PE654.093v01-00

------
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27 augusti 2020 kl. 10.15–11.00

Första omröstningen

Kontroll av beslutsförheten och inledande av omröstningen på distans avseende 
ändringsförslagen till förslaget till yttrande i form av en skrivelse

Alla ledamöter som deltar i omröstningen, både de som befinner sig i möteslokalen och de 
som deltar på distans, röstar genom att skicka in röstlistor via e-post.

Omröstningen är öppen kl. 10.15–11.00

*** Omröstning på distans ***

4. Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Föredragande av yttrande:
Sandro Gozi (Renew)

Ansvarigt utskott:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 Antagande av ändringsförslag
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 18 augusti 2020 kl. 12.00

*** Omröstning på distans avslutas ***

------

27 augusti 2020 kl. 14.45–14.55

5. Sammanträdet återupptas och ordföranden informerar om resultatet av 
omröstningen om ändringsförslagen.

------

27 augusti 2020 kl. 14.55–15.45

Andra omröstningen

Kontroll av beslutsförheten och inledande av omröstningen på distans avseende 
slutomröstningen om det ändrade förslaget till yttrande i form av en skrivelse

Alla ledamöter som deltar i omröstningen, både de som befinner sig i möteslokalen och de 
som deltar på distans, röstar genom att skicka in röstlistor via e-post.
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Omröstningen är öppen från kl. 15.00 till kl. 15.45

*** Omröstning på distans ***

6. Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) 10025/2020 – C9-0215/2020

Föredragande av yttrande:
Sandro Gozi (Renew)

Ansvarigt utskott:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

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

 Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 18 augusti 2020 kl. 12.00

*** Omröstning på distans avslutas ***

------

7. Övriga frågor

8. Kommande sammanträden
 1 september 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)
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