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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri constituționale

AFCO(2020)0901_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 1 septembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.45

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei AFCO

1 septembrie 2020, 9.00 - 9.15

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

------

1 septembrie 2020, 9.15

Prima rundă de vot (9.20-10.45)

Verificarea cvorumului și deschiderea procedurii de votare la distanță pentru amendamentele 
bugetare și amendamentele la proiectele de aviz (în paralel cu lucrările comisiei)
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Toți membrii care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță, vor vota prin e-mail utilizând buletinele de vot imprimate cu 
listele de votare.

Votarea va fi deschisă la ora 9.20 și se va încheia la ora 10.45.

*** Procedura de votare de la distanță ***

3. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate 
secțiunile
AFCO/9/03416

2020/1998(BUD)

Raportor pentru aviz:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE654.031v01-00

AM – PE655.899v01-00
Comisie competentă:

BUDG
 

 Adoptarea amendamentelor bugetare și a amendamentelor la proiectul de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 18 august 2020, ora 12.00

4. Accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de 
procedură] - raport anual pe anii 2016-2018
AFCO/9/02532

2019/2198(INI)

Raportor pentru aviz:
Loránt Vincze (PPE) PA – PE648.269v01-00

AM – PE652.576v01-00
Comisie competentă:

LIBE Ioan-Rareș Bogdan (PPE)
 

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 2 iunie 2020, ora 17.00

5. Recomandarea adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind 
punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
AFCO/9/02960

2020/2080(INI)

Raportor pentru aviz:
Esteban González Pons (PPE) PA – PE653.752v01-00

AM – PE655.648v01-00
Comisie competentă:

AFET Radosław Sikorski (PPE) PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00

 

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 10 iulie 2020, ora 12.00
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6. Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale
AFCO/9/02932

2020/2072(INL)

Raportor pentru aviz:
Włodzimierz Cimoszewicz (S&D) PA – PE654.024v01-00

AM – PE655.681v01-00
Comisie competentă:

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

 

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 16 iulie 2020, ora 17.00

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

------

(în paralel cu procedura de votare la distanță pentru amendamente)

1 septembrie 2020, 9.30

7. Președinția Consiliului
AFCO/9/01050
 Prezentarea programului Președinției Consiliului de către Michael Roth, ministru 

de stat pentru Europa la Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Republicii 
Federale Germania

* * *

1 septembrie 2020, 16.45 - 16.55

8. Reluarea reuniunii și anunțarea de către președinte a rezultatului votării 
amendamentelor

------

1 septembrie 2020, 16.55

A doua rundă de vot (17.00-18.00)

Verificarea cvorumului și deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru 
VOTURILE FINALE privind proiectele de aviz amendate (în paralel cu lucrările comisiei)

Toți membrii care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
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participând de la distanță, vor vota prin e-mail utilizând buletinele de vot imprimate.

Votarea va fi deschisă între orele 17.00 și 18.00

*** Procedura de votare de la distanță ***

9. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate 
secțiunile
AFCO/9/03416

2020/1998(BUD)

Raportor pentru aviz:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE654.031v01-00

AM – PE655.899v01-00
Comisie competentă:

BUDG
 

 Adoptarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 18 august 2020, ora 12.00

10. Accesul public la documente [articolul 122 alineatul (7) din Regulamentul de 
procedură] - raport anual pe anii 2016-2018
AFCO/9/02532

2019/2198(INI)

Raportor pentru aviz:
Loránt Vincze (PPE) PA – PE648.269v01-00

AM – PE652.576v01-00
Comisie competentă:

LIBE Ioan-Rareș Bogdan (PPE)
 

 Adoptarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 2 iunie 2020, ora 17.00

11. Recomandarea adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind 
punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
AFCO/9/02960

2020/2080(INI)

Raportor pentru aviz:
Esteban González Pons (PPE) PA – PE653.752v01-00

AM – PE655.648v01-00
Comisie competentă:

AFET Radosław Sikorski (PPE) PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00

 

 Adoptarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 10 iulie 2020, ora 12.00

12. Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile 
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fundamentale
AFCO/9/02932

2020/2072(INL)

Raportor pentru aviz:
Włodzimierz Cimoszewicz (S&D) PA – PE654.024v01-00

AM – PE655.681v01-00
Comisie competentă:

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

 

 Adoptarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 16 iulie 2020, ora 17.00

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

------

(în paralel cu procedura de votare la distanță pentru voturile finale)

13. Modificări aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea 
Parlamentului în circumstanțe extraordinare
AFCO/9/03319

2020/2098(REG)

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

Comisie competentă:
AFCO

 

 Examinarea proiectului de raport
 Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

14. Bilanțul alegerilor europene
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

Raportor:
Pascal Durand (Renew) PR – PE653.777v01-00

AM – PE655.711v01-00
Comisie competentă:

AFCO
 

 Examinarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 17 iulie 2020, ora 12.00

* * *

15. Chestiuni diverse

16. Reuniuni următoare
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 24 septembrie 2020, 13.45 - 15.45 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)


