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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2020)0901_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή βουλευτών της επιτροπής AFCO
1 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 9.15
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
------
1 Σεπτεμβρίου 2020, στις 9.15
1ος γύρος ψηφοφορίας (από 09.20 έως 10.45)

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για τις τροπολογίες του προϋπολογισμού και τις τροπολογίες των σχεδίων γνωμοδότησης (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας.

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 09.20 έως τις 10.45

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
3.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
AFCO/9/03416
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG


 
	Έγκριση των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού και των τροπολογιών επί του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 18 Αυγούστου 2020, ώρα 12.00
4.	Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE648.269v01-00
AM – PE652.576v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 2 Ιουνίου 2020, ώρα 17.00
5.	Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Esteban González Pons (PPE)
PA – PE653.752v01-00
AM – PE655.648v01-00
Επί της ουσίας:

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
6.	Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
AFCO/9/02932
	2020/2072(INL)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
PA – PE654.024v01-00
AM – PE655.681v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16 Ιουλίου 2020, ώρα 17.00
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
------
(παράλληλα με την διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για τις τροπολογίες)
1 Σεπτεμβρίου 2020, στις 9.30
7.	Προεδρία του Συμβουλίου
AFCO/9/01050
	Παρουσίαση του προγράμματος της προεδρίας του Συμβουλίου από τον Michael Roth, αναπληρωτή υπουργό για ευρωπαϊκά θέματα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
* * *
1 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 16.55
8.	Επανάληψη της συνεδρίασης και ανακοίνωση από τον πρόεδρο των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών
------
1 Σεπτεμβρίου 2020, στις 16.55
2ος γύρος ψηφοφορίας (από 17.00 έως 18.00)

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για την ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ επί των σχεδίων γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκαν (παράλληλα με τις διαδικασίες της επιτροπής)

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με χρήση εκτυπωμένων δελτίων έκφρασης ψήφου

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 17.00 έως τις 18.00

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
9.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
AFCO/9/03416
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG


 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 18 Αυγούστου 2020, ώρα 12.00
10.	Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Loránt Vincze (PPE)
PA – PE648.269v01-00
AM – PE652.576v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 2 Ιουνίου 2020, ώρα 17.00
11.	Σύσταση προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Esteban González Pons (PPE)
PA – PE653.752v01-00
AM – PE655.648v01-00
Επί της ουσίας:

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
12.	Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
AFCO/9/02932
	2020/2072(INL)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
PA – PE654.024v01-00
AM – PE655.681v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16 Ιουλίου 2020, ώρα 17.00
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
------
(παράλληλα με την διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για την τελική ψηφοφορία)
13.	Τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου σε έκτακτες συνθήκες
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Εισηγήτρια:

Gabriele Bischoff (S&D)
PR – PE654.009v02-00
Επί της ουσίας:

AFCO


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
14.	Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Εισηγητής:

Pascal Durand (Renew)
PR – PE653.777v01-00
AM – PE655.711v01-00
Επί της ουσίας:

AFCO


 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
* * *
15.	Διάφορα
16.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	24 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

