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Konstitucionālo jautājumu komiteja

AFCO(2020)1119_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Ceturtdien, 2020. gada 19. novembrī, plkst. 13.45–15.45 un plkst. 16.45–18.45
Briselē
Telpa: Altiero Spinelli (1G-3)
AFCO komitejas locekļi piedalās attālināti
2020. gada 19. novembrī plkst. 13.45–14.00
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru ieteikumiem
4.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2020. gada 14. jūlijā	PV – PE657.295v01-00
2020. gada 27. augustā	PV – PE658.990v01-00
2020. gada 1. septembrī	PV – PE659.007v01-00
* * *
2020. gada 19. novembrī plkst. 14.00–15.20
Iepazīstināšana ar Konstitucionālo jautājumu komitejas (AFCO) un Juridiskās komitejas (JURI) pasūtītiem pētījumiem, kuru organizē Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments 
5.	Pārredzamības un integritātes stiprināšana ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Referents:

Daniel Freund (Verts/ALE)

Atbildīgā komiteja:

AFCO*


Atzinumi:

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)

 
	Eksperti iepazīstina ar diviem Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departamenta pasūtītiem pētījumiem
- Vāsas universitātes (Somija) publiskās pārvaldības jautājumu profesora Dr. Christoph DEMMKE uzstāšanās par pētījumu "Politika attiecībā uz interešu konfliktiem: efektivitāte un paraugprakse Eiropā" (pētījumu pieprasīja JURI komiteja)

- Profesora un Insbrukas (Austrija) MCI | THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL® Žana Monē katedras "ES vērtības & digitalizācija mūsu sabiedrībai (DIGNITY)" vadītāja Dr. Markus FRISCHHUT uzstāšanās par pētījumu "Pārredzamības un integritātes stiprināšana ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru" (pētījumu pieprasīja AFCO komiteja)
* * *
2020. gada 19. novembrī plkst. 15.20–15.45
6.	ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Padome un Eiropadome
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Atzinuma sagatavotājs:

Antonio Tajani (PPE)

Atbildīgā komiteja:

CONT
Pascal Durand (Renew)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
* * *
2020. gada 19. novembrī plkst. 16.45–17.05
7.	Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Atzinuma sagatavotājs:

Antonio Tajani (PPE)

Atbildīgā komiteja:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Atzinuma projekta vēstules veidā izskatīšana
* * *
2020. gada 19. novembrī plkst. 17.05
(vēl jāapstiprina)

Kvoruma pārbaude un VIENA BALSOJUMA attālinātās balsošanas procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam)

Komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni iVote.

Balsot varēs no plkst. 17.05 līdz plkst. 18.00.

*** Attālinātās balsošanas procedūra ***
8.	Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Atzinuma sagatavotājs:

Antonio Tajani (PPE)

Atbildīgā komiteja:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Vēstules veidā sniegta atzinuma projekta pieņemšana (vēl jāapstiprina)
*** Attālinātās balsošanas procedūras beigas***
* * *
(paralēli attālinātās balošanas procedūrai — galīgā balsošana)
9.	Priekšlikums iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību
AFCO/9/00520
	2018/2070(ACI)	COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Referents:

Esteban González Pons (PPE)

Atbildīgā komiteja:

AFCO


Atzinumi:

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

 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
10.	Parlamenta tiesības nākt klajā ar iniciatīvām
AFCO/9/03616
	2020/2132(INI)	

Referents:

Paulo Rangel (PPE)

Atbildīgā komiteja:

AFCO*


Atzinumi:

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

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

 
	Insbrukas Universitātes (Austrija) Politisko zinātņu un Eiropas integrācijas studiju profesora Dr. Andreas MAURER uzstāšanās par Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departamenta pasūtīto pētījumu "Eiropas Parlamenta iniciatīvas tiesības"
Viedokļu apmaiņa
* * *
11.	Dažādi jautājumi
12.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 2. decembrī plkst. 9.00–12.00 (Briselē)
2020. gada 3. decembrī plkst. 13.45–15.45 (Briselē)

