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Põhiseaduskomisjon

AFCO(2020)0901_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Teisipäev, 1. september 2020 kell 9.00–11.00 ja 16.45–18.45
Brüssel
Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)
ja AFCO-komisjoni liikmete kaugosalusel
1. september 2020 kell 9.00–9.15
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
------
1. september 2020 kell 9.15
Esimene hääletusvoor (kell 9.20–10.45)

Kvoorumi kontrollimine ning eelarve muudatusettepanekute ja arvamuse projektide muudatusettepanekute kaughääletuse algus (korraldatakse üheaegselt komisjoni menetlustega)

Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed – nii need, kes viibivad komisjoni koosolekuruumis, kui ka kaugosalejad – hääletavad e-posti teel, kasutades prinditud hääletusnimekirjaga hääletussedeleid.

Hääletus toimub kell 9.20–10.45

*** Kaughääletus ***
3.	Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod
AFCO/9/03416
	2020/1998(BUD)	

Arvamuse koostaja:

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

BUDG


 
	Eelarve muudatusettepanekute ja arvamuse projekti muudatusettepanekute vastuvõtmine

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 18. august 2020 kell 12.00
4.	Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) – 2016.–2018. aasta aruanne
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Arvamuse koostaja:

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

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
	Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 2. juuni 2020 kell 17.00

5.	Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Arvamuse koostaja:

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

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
 
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
	Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. juuli 2020 kell 12.00

6.	ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomine
AFCO/9/02932
	2020/2072(INL)	

Arvamuse koostaja:

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

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
 
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
	Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 16. juuli 2020 kell 17.00

*** Kaughääletuse lõpp ***
------
(korraldatakse paralleelselt muudatusettepanekute kaughääletusega)
1. september 2020 kell 9.30
7.	Nõukogu eesistumine
AFCO/9/01050
	Saksamaa Liitvabariigi välisministeeriumi Euroopa asjade riigiministri Michael Rothi ettekanne Saksamaa eesistumise programmi teemal

* * *
1. september 2020 kell 16.45–16.55
8.	Koosoleku jätkamine ja juhataja teadaanne muudatusettepanekute hääletuse tulemuse kohta
------
1. september 2020 kell 16.55
Teine hääletusvoor (kell 17.00–18.00)

Kvoorumi kontrollimine ja kaughääletuse avamine muudetud arvamuse projektide üle toimuvaks LÕPPHÄÄLETUSEKS (korraldatakse üheaegselt komisjoni menetlustega)

Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed (nii need, kes viibivad komisjoni koosolekuruumis, kui ka kaugosalejad) hääletavad e-posti teel, kasutades prinditud hääletussedeleid.

Hääletus toimub kell 17.00–18.00

*** Kaughääletus ***
9.	Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod
AFCO/9/03416
	2020/1998(BUD)	

Arvamuse koostaja:

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

BUDG


 
	Arvamuse projekti vastuvõtmine
	Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 18. august 2020 kell 12.00

10.	Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) – 2016.–2018. aasta aruanne
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Arvamuse koostaja:

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

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Arvamuse projekti vastuvõtmine
	Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 2. juuni 2020 kell 17.00

11.	Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Arvamuse koostaja:

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

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
 
	Arvamuse projekti vastuvõtmine
	Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. juuli 2020 kell 12.00

12.	ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomine
AFCO/9/02932
	2020/2072(INL)	

Arvamuse koostaja:

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

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
 
	Arvamuse projekti vastuvõtmine
	Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 16. juuli 2020 kell 17.00

*** Kaughääletuse lõpp ***
------
(korraldatakse paralleelselt distantsilt toimuva lõpphääletusega)
13.	Kodukorra muutmine parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Raportöör:

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

AFCO


 
	Raporti projekti läbivaatamine

Muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine
14.	Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Raportöör:

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

AFCO


 
	Muudatusettepanekute läbivaatamine
	Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. juuli 2020 kell 12.00

* * *
15.	Muud küsimused
16.	Järgmised koosolekud
	24. september 2020 kell 13.45–15.45 ja 16.45–18.45 (Brüssel)


