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Konstitucionālo jautājumu komiteja

AFCO(2020)1202_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Ārkārtas sanāksme
Trešdien, 2020. gada 2. decembrī, plkst. 9.00–12.00
Ceturtdien, 2020. gada 3. decembrī, plkst. 13.45–15.45
Briselē
Telpa: József Antall (6Q2)
AFCO komitejas locekļi piedalās attālināti
2020. gada 2. decembrī plkst. 9.00–9.30
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	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)
PR – PE660.218v01-00
Atbildīgā komiteja:

AFCO


Atzinumi:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
AL – PE660.326v02-00
 
	Ziņojuma projekta izskatīšana (vēl jāapstiprina)
* * *
2020. gada 2. decembrī plkst. 9.30
(vēl jāapstiprina)

Kvoruma pārbaude un pirmās attālinātās balsošanas procedūras atklāšana balsošanai par GROZĪJUMIEM (paralēli komitejas darbam)

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

Pirmajā balsošanā balsot varēs no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00.

*** Attālinātās balsošanas procedūra ***
4.	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)
PR – PE660.218v01-00
Atbildīgā komiteja:

AFCO


Atzinumi:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
AL – PE660.326v02-00
 
	Grozījumu pieņemšana (vēl jāapstiprina)
*** Attālinātās balsošanas procedūras beigas ***
* * *
(paralēli attālinātās balsošanas procedūrai - balsošana par grozījumiem)
5.	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
6.	Priekšlikums Eiropas Parlamenta regulai par sīki izstrādātiem noteikumiem, kas reglamentē Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesību īstenošanu, un ar kuru aizstāj Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Lēmumu 95/167/EK, Euratom, EOTK
AFCO/9/02614

Referents:

Domènec Ruiz Devesa (S&D)

 
	Darba dokumenta izskatīšana
* * *
2020. gada 3. decembrī plkst. 13.45–13.50
7.	Sanāksmes atsākšana un sanāksmes vadītāja(-s) paziņojums par rezultātiem balsošanā attiecībā uz grozījumiem (vēl jāapstiprina)
2020. gada 3. decembrī plkst. 13.50
(vēl jāapstiprina)

Kvoruma pārbaude un otrās attālinātās balsošanas procedūras atklāšana galīgajai balsošanai (paralēli komitejas darbam)

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

Otrajā balsošanā balsot varēs no plkst. 13.55 līdz plkst. 15.00.

*** Attālinātās balsošanas procedūra ***
8.	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)
PR – PE660.218v01-00
Atbildīgā komiteja:

AFCO


Atzinumi:

BUDG
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
AL – PE660.326v02-00
 
	Ziņojuma projekta pieņemšana (vēl jāapstiprina)
*** Attālinātās balsošanas procedūras beigas ***
* * *
(paralēli attālinātās balošanas procedūrai — galīgā balsošana)
9.	LES 50. panta īstenošanas novērtējums
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Referente:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Atbildīgā komiteja:

AFCO


Atzinumi:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
Lēmums: atzinumu nesniegt

 
	Darba dokumenta izskatīšana
10.	Darba dokuments par pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību konferencē par Eiropas nākotni
AFCO/9/04704

Līdzreferenti:

Helmut Scholz (GUE/NGL)
Daniel Freund (Verts/ALE)

 
	Darba dokumenta izskatīšana (vēl jāapstiprina)
* * *
11.	Dažādi jautājumi
12.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 10. decembrī (Briselē)
(vēl jāapstiprina)

