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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по конституционни въпроси

AFCO(2020)0901_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 1 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 16.45–18.45 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)

и с дистанционно участие на членове на комисията по конституционни въпроси 
(AFCO)

1 септември 2020 г., 9.00–9.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

------

1 септември 2020 г., 9.15 ч.

Първо гласуване (от 09:20 до 10:45 ч.)

Проверка на кворума и откриване на процедурата за дистанционно гласуване 
относно бюджетните изменения и измененията по проекта на становище 
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(провежда се успоредно със заседанието на комисията)

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в 
заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще 
гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за 
гласуване, съдържащи листи за гласуване.

Гласуването ще се проведе от 9.20 ч. до 10.45 ч.

*** Процедура на дистанционно гласуване ***

3. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички 
раздели
AFCO/9/03416

2020/1998(BUD)

Докладчик по становище:
Антонио Таяни (PPE) PA – PE654.031v01-00

AM – PE655.899v01-00
Водеща:

BUDG

 Приемане на изменения на бюджета и на изменения в проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 18 август 2020 г., 12.00 ч.

4. Публичен достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за 
периода 2016 – 2018 г.
AFCO/9/02532

2019/2198(INI)

Докладчик по становище:
Лорант Винце (PPE) PA – PE648.269v01-00

AM – PE652.576v01-00
Водеща:

LIBE Йоан-Рареш Богдан (PPE)

 Приемане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 2 юни 2020 г., 17.00 ч.

5. Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност относно прилагането и управлението на постоянното 
структурирано сътрудничество
AFCO/9/02960

2020/2080(INI)

Докладчик по становище:
Естебан Гонсалес Понс (PPE) PA – PE653.752v01-00

AM – PE655.648v01-00
Водеща:
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AFET Радослав Шикорски (PPE) PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00

 Приемане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 10 юли 2020 г., 12.00 ч.

6. Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата 
държава и основните права
AFCO/9/02932

2020/2072(INL)

Докладчик по становище:
Влоджимеж Чимошевич (S&D) PA – PE654.024v01-00

AM – PE655.681v01-00
Водеща:

LIBE* Михал Шимечка (Renew) PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00

 Приемане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 16 юли 2020 г., 17.00 ч.

*** Край на процедурата на дистанционно гласуване ***

------

(успоредно с дистанционно гласуване на измененията)

1 септември 2020 г., 9.30 ч.

7. Председателство на Съвета
AFCO/9/01050
 Представяне на програмата на председателството на Съвета от Михаел Рот, 

заместник-министър за Европа във Федералното министерство на външните 
работи на Федерална република Германия

* * *

1 септември 2020 г., 16.45–16.55 ч.

8. Възобновяване на заседанието и обявяване от председателя на резултата от 
гласуването на измененията

------

1 септември 2020 г., 16.55 ч.

Второ гласуване (от 17:00 до 18:00 ч.)
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Проверка на кворума и откриване на процедурата на дистанционно 
ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ на изменените проектостановища (успоредно с 
работата на комисията) 

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната 
зала на комисията или чрез дистанционно участие, ще гласуват по електронната 
поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване.

Гласуването ще се проведе от 17.00 ч. до 18.00 ч.

*** Процедура на дистанционно гласуване ***

9. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички 
раздели
AFCO/9/03416

2020/1998(BUD)

Докладчик по становище:
Антонио Таяни (PPE) PA – PE654.031v01-00

AM – PE655.899v01-00
Водеща:

BUDG

 Приемане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 18 август 2020 г., 12.00 ч.

10. Публичен достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за 
периода 2016 – 2018 г.
AFCO/9/02532

2019/2198(INI)

Докладчик по становище:
Лорант Винце (PPE) PA – PE648.269v01-00

AM – PE652.576v01-00
Водеща:

LIBE Йоан-Рареш Богдан (PPE)

 Приемане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 2 юни 2020 г., 17.00 ч.

11. Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност относно прилагането и управлението на постоянното 
структурирано сътрудничество
AFCO/9/02960

2020/2080(INI)

Докладчик по становище:
Естебан Гонсалес Понс (PPE) PA – PE653.752v01-00
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AM – PE655.648v01-00
Водеща:

AFET Радослав Шикорски (PPE) PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00

 Приемане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 10 юли 2020 г., 12.00 ч.

12. Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата 
държава и основните права
AFCO/9/02932

2020/2072(INL)

Докладчик по становище:
Влоджимеж Чимошевич (S&D) PA – PE654.024v01-00

AM – PE655.681v01-00
Водеща:

LIBE* Михал Шимечка (Renew) PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00

 Приемане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 16 юли 2020 г., 17.00 ч.

*** Край на процедурата на дистанционно гласуване ***

------

(успоредно с процедурата за дистанционно гласуване за окончателните 
гласувания)

13. Изменения на Правилника за дейността с цел да се гарантира 
функционирането на Парламента при извънредни обстоятелства
AFCO/9/03319

2020/2098(REG)

Докладчик:
Габриеле Бишоф (S&D) PR – PE654.009v02-00

Водеща:
AFCO

 Разглеждане на проекта на доклад
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

14. Равносметка след изборите за Европейски парламент
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

Докладчик:
Паскал Дюран (Renew) PR – PE653.777v01-00

AM – PE655.711v01-00
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Водеща:
AFCO

 Разглеждане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 17 юли 2020 г., 12.00 ч.

* * *

15. Разни въпроси

16. Следващи заседания
 24 септември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
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