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Põhiseaduskomisjon

AFCO(2020)1119_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Neljapäev, 19. november 2020 kell 13.45–15.45 ja 16.45–18.45
Brüssel
Ruum: Altiero Spinelli (1G-3)
ja AFCO-komisjoni liikmete kaugosalusel
19. november 2020 kell 13.45–14.00
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
3.	Juhataja teadaanded koordinaatorite soovituste kohta
4.	Koosolekute protokollide kinnitamine
	14. juuli 2020	PV – PE657.295v01-00

27. august 2020	PV – PE658.990v01-00
1. september 2020	PV – PE659.007v01-00
* * *
19. november 2020 kell 14.00–15.20
Euroopa Parlamendi kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonna korraldatud põhiseaduskomisjoni (AFCO) ja õiguskomisjoni (JURI) uuringute ühine tutvustamine
5.	ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Raportöör:

Daniel Freund (Verts/ALE)

Vastutav:

AFCO*


Arvamused:

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)

	Eksperdid tutvustavad kahte kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonna tellitud uuringut

– „Huvide konflikti poliitika: tõhusus ja parimad tavad Euroopas“, mille autor on dr Christoph DEMMKE, Soome Vaasa ülikooli avaliku halduse professor (uuringu koostamist taotles JURI-komisjon)

– „ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu“, mille autor on dr Markus FRISCHHUT, Austrias Innsbruckis asuva kõrgkooli MCI | THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL® Jean Monnet' õppetooli „EU Values & DIGitalization for our CommuNITY (DIGNITY)“ professor (uuringu koostamist taotles AFCO-komisjon)
* * *
19. november 2020 kell 15.20–15.45
6.	Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Arvamuse koostaja:

Antonio Tajani (PPE)

Vastutav:

CONT –
Pascal Durand (Renew)

	Arvamuse projekti läbivaatamine

Muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine
* * *
19. november 2020 kell 16.45–17.05
7.	Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Arvamuse koostaja:

Antonio Tajani (PPE)

Vastutav:

BUDG –
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
	Kirja vormis arvamuse projekti läbivaatamine

* * *
19. november 2020 kell 17.05
(kinnitamata)

Kvoorumi kontrollimine ja kaughääletuse avamine ÜHEKS HÄÄLETUSEKS (üheaegselt komisjoni menetlustega)

Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed – nii need, kes viibivad komisjoni koosolekuruumis, kui ka kaugosalejad – hääletavad rakenduse iVote teel.

Hääletus toimub kell 17.05–18.00.

*** Kaughääletus ***
8.	Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Arvamuse koostaja:

Antonio Tajani (PPE)

Vastutav:

BUDG –
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
	Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine (kinnitamata)

*** Kaughääletuse lõpp ***
* * *
(paralleelselt kaughääletusega (lõpphääletus))
9.	Ettepanek võtta vastu institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta
AFCO/9/00520
	2018/2070(ACI)	COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Raportöör:

Esteban González Pons (PPE)

Vastutav:

AFCO


Arvamused:

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

	Raporti projekti läbivaatamine

Muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine
10.	Parlamendi algatusõigus
AFCO/9/03616
	2020/2132(INI)	

Raportöör:

Paulo Rangel (PPE)

Vastutav:

AFCO*


Arvamused:

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

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

	Tutvustatakse kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonna tellitud uuringut „Parlamendi algatusõigus“, mille autor on dr Andreas MAURER, Austria Innsbrucki ülikooli politoloogia ja Euroopa integratsiooniuuringute professor

Arvamuste vahetus
* * *
11.	Muud küsimused
12.	Järgmised koosolekud
	2. detsember 2020 kell 9.00–12.00 (Brüssel)

3. detsember 2020 kell 13.45–15.45 (Brüssel)

