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Commissie constitutionele zaken

AFCO(2020)1119_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 19 november 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)
met deelname op afstand door leden van AFCO
19 november 2020, 13.45 - 14.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren
4.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	14 juli 2020	PV – PE657.295v01-00
27 augustus 2020	PV – PE658.990v01-00
1 september 2020	PV – PE659.007v01-00
* * *
19 november 2020, 14.00 - 15.20 uur
Gezamenlijke studiepresentatie van de Commissie constitutionele zaken (AFCO) en de Commissie juridische zaken (JURI) in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken
5.	Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Rapporteur:

Daniel Freund (Verts/ALE)

Bevoegd:

AFCO*


Adviezen:

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)

 
	Presentatie door deskundigen van twee studies in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken
- "Conflict of interest policies: effectiveness and best practice in Europe" door dr. Christoph DEMMKE, hoogleraar openbaar bestuur, Universiteit van Vaasa (Finland) (studie in opdracht van de commissie JURI)

- "Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body" door dr. Markus FRISCHHUT, hoogleraar, Jean Monnet-leerstoel "EU Values & DIGitalization for our CommuNITY (DIGNITY)", Management Center Innsbruck – The Entrepreneurial School® (Oostenrijk) (studie in opdracht van de commissie AFCO)
* * *
19 november 2020, 15.20 - 15.45 uur
6.	Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Rapporteur voor advies:

Antonio Tajani (PPE)

Bevoegd:

CONT
Pascal Durand (Renew)

 
	Behandeling ontwerpadvies
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
* * *
19 november 2020, 16.45 - 17.05 uur
7.	Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Rapporteur voor advies:

Antonio Tajani (PPE)

Bevoegd:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Behandeling ontwerpadvies in briefvorm
* * *
19 november 2020, 17.05 uur
(nog te bevestigen)

Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand voor één ENKELE STEMMING (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)

De leden die aan de stemming deelnemen (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand), stemmen met behulp van de iVote-app.

Er kan van 17.05 tot 18.00 uur worden gestemd.

*** Stemming op afstand ***
8.	Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Rapporteur voor advies:

Antonio Tajani (PPE)

Bevoegd:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm (nog te bevestigen)
*** Einde van de stemming op afstand ***
* * *
(gelijktijdig met de stemming op afstand voor de eindstemming)
9.	Voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer
AFCO/9/00520
	2018/2070(ACI)	COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Rapporteur:

Esteban González Pons (PPE)

Bevoegd:

AFCO


Adviezen:

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

 
	Behandeling ontwerpverslag
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
10.	Initiatiefrecht van het Parlement
AFCO/9/03616
	2020/2132(INI)	

Rapporteur:

Paulo Rangel (PPE)

Bevoegd:

AFCO*


Adviezen:

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

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

 
	Presentatie van een in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken uitgevoerde studie getiteld "The European Parliament’s right of initiative" door dr. Andreas MAURER, hoogleraar politieke wetenschappen en Europese integratiestudies, Universiteit van Innsbruck (Oostenrijk)
Gedachtewisseling
* * *
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	2 december 2020, 9.00 - 12.00 uur (Brussel)
3 december 2020, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)

