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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2020)1119_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G-3)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της επιτροπής AFCO
19 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 14.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	14 Ιουλίου 2020	PV – PE657.295v01-00
27 Αυγούστου 2020	PV – PE658.990v01-00
1 Σεπτεμβρίου 2020	PV – PE659.007v01-00
* * *
19 Νοεμβρίου 2020, από 14.00 έως 15.20
Κοινή παρουσίαση μελέτης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI) που διοργανώθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων
5.	Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Εισηγητής:

Daniel Freund (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

AFCO*


Γνωμοδοτήσεις:

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)

 
	Παρουσίαση από εμπειρογνώμονες δύο μελετών που ανατέθηκαν από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων
- «Πολιτικές για τη σύγκρουση συμφερόντων: αποτελεσματικότητα και βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη» από τον Δρα Christoph DEMMKE, καθηγητή Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο της Vaasa (Φινλανδία) (μελέτη που ζητήθηκε από την Επιτροπή JURI)

- «Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα δεοντολογίας» από τον Δρα Markus FRISCHHUT, καθηγητή, Έδρα Jean Monnet «EU Values & DIGitalization for our CommuNITY (DIGNITY)» (Αξίες της ΕΕ και ψηφιοποίηση για την κοινότητά μας), MCI | THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL®, Innsbruck, Αυστρία (μελέτη που ζητήθηκε από την Επιτροπή AFCO)
* * *
19 Νοεμβρίου 2020, από 15.20 έως 15.45
6.	Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)

Επί της ουσίας:

CONT
Pascal Durand (Renew)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
* * *
19 Νοεμβρίου 2020, από 16.45 έως 17.05
7.	Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)

Επί της ουσίας:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
* * *
19 Νοεμβρίου 2020, από 17.05
(προς επιβεβαίωση)

Διαπίστωση απαρτίας και έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)

Οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 17.05 έως τις 18.00

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
8.	Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)

Επί της ουσίας:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφήν επιστολής (προς επιβεβαίωση)
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
* * *
(παράλληλα με τη διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για την τελική ψηφοφορία)
9.	Πρόταση για διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
AFCO/9/00520
	2018/2070(ACI)	COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Εισηγητής:

Esteban González Pons (PPE)

Επί της ουσίας:

AFCO


Γνωμοδοτήσεις:

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

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
10.	Το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου
AFCO/9/03616
	2020/2132(INI)	

Εισηγητής:

Paulo Rangel (PPE)

Επί της ουσίας:

AFCO*


Γνωμοδοτήσεις:

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

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

 
	Παρουσίαση μελέτης που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων με θέμα «Το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» από τον Δρα Andreas MAURER, καθηγητή Πολιτικών Επιστημών και Σπουδών για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Πανεπιστήμιο του Innsbruck (Αυστρία)
Ανταλλαγή απόψεων
* * *
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.00 (Βρυξέλλες)
3 Δεκεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)

