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Konstitucinių reikalų komitetas

AFCO(2020)0901_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis, 9.00–11.00 val. ir 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: Altiero Spinelli (3G-3)
AFCO komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
2020 m. rugsėjo 1 d. 9.00–9.15 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
------
2020 m. rugsėjo 1 d. 9.15 val.
1-asis balsavimas (9.20–10.45 val.)

Kvorumo patikrinimas ir nuotolinio balsavimo dėl biudžeto pakeitimų ir nuomonių projektų pakeitimų procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai)

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komitetų posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).

Balsavimas vyks nuo 9.20 val. iki 10.45 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
3.	Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
AFCO/9/03416
	2020/1998(BUD)	

Nuomonės referentas:

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

BUDG


 
	Biudžeto pakeitimų ir nuomonės projekto pakeitimų tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugpjūčio 18 d. 12.00 val.
4.	2016–2018 m. metinė ataskaita dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 7 dalis)
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Nuomonės referentas:

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

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Pakeitimų priėmimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. birželio 2 d. 17.00 val.
5.	Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Nuomonės referentas:

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

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 10 d. 12.00 val.
6.	ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas
AFCO/9/02932
	2020/2072(INL)	

Nuomonės referentas:

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

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 16 d. 17.00 val.
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
------
(vykstant nuotolinio balsavimo dėl pakeitimų procedūrai)
2020 m. rugsėjo 1 d. 9.30 val.
7.	Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė
AFCO/9/01050
	 Pirmininkavimo Tarybai programos pristatymas: Vokietijos Federacinės Respublikos federalinės užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų valstybės ministras Michael Roth
* * *
2020 m. rugsėjo 1 d. 16.45–16.55 val.
8.	Posėdžio atnaujinimas ir pirmininko pranešimas apie balsavimo dėl pakeitimų rezultatus
------
2020 m. rugsėjo 1 d. 16.55 val.
2-asis balsavimas (17.00–18.00 val.)

Kvorumo patikrinimas ir GALUTINIO nuotolinio BALSAVIMO dėl nuomonių projektų su pakeitimais procedūros pradžia

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais.

Balsavimas vyks nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
9.	Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
AFCO/9/03416
	2020/1998(BUD)	

Nuomonės referentas:

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

BUDG


 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugpjūčio 18 d. 12.00 val.
10.	2016–2018 m. metinė ataskaita dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 7 dalis)
AFCO/9/02532
	2019/2198(INI)	

Nuomonės referentas:

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

LIBE
Ioan-Rareș Bogdan (PPE)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. birželio 2 d. 17.00 val.
11.	Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
AFCO/9/02960
	2020/2080(INI)	

Nuomonės referentas:

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

AFET
Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 10 d. 12.00 val.
12.	ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas
AFCO/9/02932
	2020/2072(INL)	

Nuomonės referentas:

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

LIBE*
Michal Šimečka (Renew)
PR – PE653.810v01-00
AM – PE655.630v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 16 d. 17.00 val.
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
------
(vykstant galutinio nuotolinio balsavimo procedūrai)
13.	Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti Parlamento veikimą ypatingomis aplinkybėmis
AFCO/9/03319
	2020/2098(REG)	

Pranešėja:

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

AFCO


 
	Pranešimo projekto svarstymas
Pakeitimų pateikimo termino nustatymas
14.	EP rinkimų rezultatų apžvalga
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Pranešėjas:

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

AFCO


 
	Pakeitimų svarstymas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 17 d. 12.00 val.
* * *
15.	Kiti klausimai
16.	Kiti posėdžiai
	2020 m. rugsėjo 24 d. 13.45–15.45 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)

