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Comissão dos Assuntos Constitucionais

AFCO(2020)1119_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quinta-feira, 19 de novembro de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
E com a participação à distância de membros da Comissão AFCO
19 de novembro de 2020, 13.45–14.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Comunicação da presidência sobre as recomendações dos coordenadores
4.	Aprovação das atas das reuniões de
	14 de julho de 2020	PV – PE657.295v01-00
27 de agosto de 2020	PV – PE658.990v01-00
1 de setembro de 2020	PV – PE659.007v01-00
* * *
19 de novembro de 2020, 14.00–15.20
Apresentação conjunta do estudo da Comissão dos Assuntos Constitucionais (AFCO) e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI) organizada pelo Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e dos Assuntos Constitucionais
5.	O reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um organismo de ética independente da UE
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Relator:

Daniel Freund (Verts/ALE)

Fundo:

AFCO*


Pareceres:

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)

 
	Apresentação, por peritos, de dois estudos encomendados pelo Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e dos Assuntos Constitucionais
- «Conflict of interest policies: effectiveness and best practice in Europe» (Políticas em matéria de conflitos de interesses: eficácia e melhores práticas na Europa), por Christoph DEMMKE, professor de gestão pública, Universidade de Vaasa (Finlândia) (estudo solicitado pela Comissão JURI)

- «Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body» (O reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE através da criação de um organismo de ética da União independente), por Markus FRISCHHUT, Professor, Cátedra Jean Monnet «EU Values & DIGitalization for our CommuNITY (DIGNITY)», MCI | THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL®, Innsbruck, Austria (estudo solicitado pela Comissão AFCO)
* * *
19 de novembro de 2020, 15.20–15.45
6.	Quitação 2019: Orçamento geral da UE – Conselho e Conselho Europeu
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Relator de parecer:

Antonio Tajani (PPE)

Fundo:

CONT
Pascal Durand (Renew)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Fixação do prazo para apresentação de alterações
* * *
19 de novembro de 2020, 16.45–17.05
7.	Regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Relator de parecer:

Antonio Tajani (PPE)

Fundo:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer em forma de carta
* * *
19 de novembro de 2020, 17.05
(a confirmar)

Verificação do quórum e abertura do período de votação à distância relativa a uma VOTAÇÃO ÚNICA (em paralelo com as deliberações da comissão)

Os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância, votam através da aplicação iVote

O período de votação decorrerá entre as 17.05 e as 18.00.

*** Votação à distância ***
8.	Regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027
AFCO/9/00303
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Relator de parecer:

Antonio Tajani (PPE)

Fundo:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer sob forma de carta (a confirmar)
*** Fim do período de votação à distância ***
* * *
(Em paralelo com o período de votação à distância relativo à votação final)
9.	Proposta de Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira
AFCO/9/00520
	2018/2070(ACI)	COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Relator:

Esteban González Pons (PPE)

Fundo:

AFCO


Pareceres:

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

 
	Apreciação do projeto de relatório
Fixação do prazo para apresentação de alterações
10.	Direito de iniciativa do Parlamento
AFCO/9/03616
	2020/2132(INI)	

Relator:

Paulo Rangel (PPE)

Fundo:

AFCO*


Pareceres:

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

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

 
	Apresentação por Andreas MAURER, professor de Ciências Políticas e Estudos sobre a Integração Europeia da Universidade de Innsbruck, Áustria, do estudo encomendado pelo Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e dos Assuntos Constitucionais sobre O direito de iniciativa do Parlamento Europeu
Troca de pontos de vista
* * *
11.	Diversos
12.	Próximas reuniões
	2 de dezembro de 2020, 9.00–12.00 (Bruxelas)
3 de dezembro de 2020, 13.45–15.45 (Bruxelas)

