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Výbor pro ústavní záležitosti

AFCO(2020)1119_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Čtvrtek 19. listopadu 2020, 13:45–15:45 a 16:45–18:45
Brusel
Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)
s distanční účastí členů výboru AFCO
19. listopadu 2020, 13:45–14:00
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory
4.	Schválení zápisů ze schůzí:
	14. července 2020	PV – PE657.295v01-00
27. srpna 2020	PV – PE658.990v01-00
1. září 2020	PV – PE659.007v01-00
* * *
19. listopadu 2020, 14:00–15:20
Společná prezentace studií pro Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) a Výbor pro právní záležitosti (JURI) zajištěná tematickou sekcí Občanská práva a ústavní záležitosti
5.	Posílení transparentnosti a integrity v orgánech a institucích EU vytvořením nezávislého subjektu EU pro etiku
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Zpravodaj:

Daniel Freund (Verts/ALE)

Příslušný výbor:

AFCO*


Stanoviska:

CONT
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)


ECON
Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE657.256v01-00
AM – PE658.867v01-00

JURI*
Stéphane Séjourné (Renew)
PA – PE657.482v01-00

PETI
Radan Kanev (PPE)

 
	vystoupení odborníků s prezentacemi dvou studií zadaných tematickou sekcí Občanská práva a ústavní záležitosti
– „Politiky předcházení střetů zájmů: účinnost a osvědčený postup v Evropě” – Dr. Christoph DEMMKE, profesor veřejné správy, Univerzita ve Vaasa (Finsko) (o studii požádal výbor JURI)

– „Posílení transparentnosti a bezúhonnosti v orgánech a institucích EU vytvořením nezávislého etického orgánu EU" – Dr. Markus FRISCHHUT, profesor, držitel grantu pro vysokoškolské pedagogy „Jean Monnet Chair“ pro oblast „Hodnoty a DIGitalizace naší komuNITY (DIGNITY)”, MCI | THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL®, Innsbruck, Rakousko (o studii požádal výbor AFCO)
* * *
19. listopadu 2020, 15:20–15:45
6.	Udělení absolutoria za rok 2019: Souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Zpravodaj:

Antonio Tajani (PPE)

Příslušný výbor:

CONT
Pascal Durand (Renew)

 
	projednání návrhu stanoviska
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
* * *
19. listopadu 2020, 16:45–17:05
7.	Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Zpravodaj:

Antonio Tajani (PPE)

Příslušný výbor:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	projednání návrhu stanoviska ve formě dopisu
* * *
19. listopadu 2020, 17:05
(bude potvrzeno)

Kontrola usnášeníschopnosti a zahájení distančního JEDINÉHO HLASOVÁNÍ (souběžně s jednáním výboru)

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní distančně, budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

Hlasování bude probíhat od 17:05 do 18:00.

*** Distanční hlasování ***
8.	Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Zpravodaj:

Antonio Tajani (PPE)

Příslušný výbor:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu (bude potvrzeno)
*** Konec distančního hlasování ***
* * *
(souběžně s konečným distančním hlasováním)
9.	Návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, o spolupráci v rozpočtových věcech a o zdravém finančním řízení
AFCO/9/00520
	2018/2070(ACI)	COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Zpravodaj:

Esteban González Pons (PPE)

Příslušný výbor:

AFCO


Stanoviska:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)

 
	projednání návrhu zprávy
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
10.	Právo podnětu Parlamentu
AFCO/9/03616
	2020/2132(INI)	

Zpravodaj:

Paulo Rangel (PPE)

Příslušný výbor:

AFCO*


Stanoviska:

JURI*
Pascal Durand (Renew)
PA – PE657.481v01-00

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

 
	prezentace studie „Právo Evropského parlamentu jednat z vlastního podnětu” zadané tematickou sekcí Občanská práva a ústavní záležitosti“ – Dr. Andreas MAURER, profesor politologie a evropské integrace, Univerzita v Innsbrucku (Rakousko)
výměna názorů
* * *
11.	Různé
12.	Příští schůze
	2. prosince 2020, 9:00–12:00 (Brusel)
3. prosince 2020, 13:45–15:45 (Brusel)

