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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för konstitutionella frågor

AFCO(2020)1119_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 19 november 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)

AFCO-ledamöter deltog även på distans

19 november 2020 kl. 13.45–14.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer

4. Justering av sammanträdesprotokoll
 14 juli 2020 PV – PE657.295v01-00
 27 augusti 2020 PV – PE658.990v01-00
 1 september 2020 PV – PE659.007v01-00

* * *
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19 november 2020 kl. 14.00–15.20

Gemensam redogörelse från utskottet för konstitutionella frågor (AFCO) och utskottet för 
rättsliga frågor (JURI), anordnad av utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter 
och konstitutionella frågor

5. Stärka transparensen och integriteten i EU:s institutioner genom inrättande av 
ett oberoende EU-organ för etiska frågor
AFCO/9/03618

2020/2133(INI)

Föredragande:
Daniel Freund (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:
AFCO*

Rådgivande utskott:
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)

 Sakkunniga personer redogjorde för två studier som beställts av 
utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor:

– Studie om intressekonfliktspolitiken och dess effektivitet och bästa praxis i Europa 
av Dr. Christoph DEMMKE, professor i offentlig förvaltning vid Vasa universitet 
(Finland) (studie beställd av JURI-utskottet)

– Studie om ökad insyn och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett 
oberoende EU-organ för etiska frågor av Dr. Markus FRISCHHUT, professor vid Jean 
Monnet-lärosätet för “EU Values & DIGitalization for our CommuNITY 
(DIGNITY)” vid MCI | THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL®, Innsbruck, 
Österrike (studie beställd av AFCO-utskottet)

* * *

19 november 2020 kl. 15.20–15.45

6. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
AFCO/9/03746

2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Föredragande av yttrande:
Antonio Tajani (PPE)

Ansvarigt utskott:
CONT Pascal Durand (Renew)

 Behandling av förslag till yttrande
 Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
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* * *

19 november 2020 kl. 16.45–17.05

7. Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027
AFCO/9/00303
*** 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Föredragande av yttrande:
Antonio Tajani (PPE)

Ansvarigt utskott:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00

 Behandling av förslag till yttrande i form av en skrivelse

* * *

19 november 2020 kl. 17.05

(preliminärt)

Kontroll av beslutförheten och inledande av den enda omröstningen på distans (parallellt 
med utskottsförhandlingarna)

Ledamöter som deltar i omröstningen, både de som befinner sig i sammanträdeslokalen 
och de som deltar på distans, röstar via applikationen iVote

Omröstningsomgången är öppen kl. 17.05–18.00

*** Omröstning på distans ***

8. Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027
AFCO/9/00303
*** 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Föredragande av yttrande:
Antonio Tajani (PPE)

Ansvarigt utskott:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00

 Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse (preliminärt)

*** Slut på omröstningen på distans ***

* * *
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(parallellt med distansomröstningen för slutomröstningen)

9. Förslag till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund 
ekonomisk förvaltning
AFCO/9/00520

2018/2070(ACI) COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Föredragande:
Esteban González Pons (PPE)

Ansvarigt utskott:
AFCO

Rådgivande utskott:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)

 Behandling av förslag till betänkande
 Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

10. Parlamentets initiativrätt
AFCO/9/03616

2020/2132(INI)

Föredragande:
Paulo Rangel (PPE)

Ansvarigt utskott:
AFCO*

Rådgivande utskott:
JURI* Pascal Durand (Renew) PA – PE657.481v01-00
LIBE Gwendoline Delbos-Corfield 

(Verts/ALE)

 Redogörelse för en studie om Europaparlamentets initiativrätt av Andreas Maurer, 
professor i statsvetenskap och europeisk integration vid universitetet i Innsbruck 
(Österrike). Studie beställd av utredningsavdelningen för medborgerliga 
rättigheter och konstitutionella frågor 

 Diskussion

* * *

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden
 2 december 2020 kl. 9.00–12.00 (Bryssel)
 3 december 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)
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