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NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement

2019-2024

Commissie constitutionele zaken

AFCO(2020)1202_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Woensdag 2 december 2020, 9.00 - 12.00 uur

Donderdag 3 december 2020, 13.45 - 15.45 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

Met deelname op afstand door leden van de commissie AFCO

2 december 2020, 9.00 - 9.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. 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) PR – PE660.218v01-00
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Bevoegd:
AFCO

Adviezen:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
AL – PE660.326v02-00

 Behandeling ontwerpverslag (nog te bevestigen)

* * *

2 december 2020, 9.30 uur

(nog te bevestigen)

Vaststelling van het quorum en opening van de eerste stemming op afstand over de 
AMENDEMENTEN (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 9.30 tot 11.00 uur worden gestemd.

*** Stemming op afstand ***

4. 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) PR – PE660.218v01-00

Bevoegd:
AFCO

Adviezen:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
AL – PE660.326v02-00

 Goedkeuring amendementen (nog te bevestigen)

*** Einde van de stemming op afstand ***

* * *

(gelijktijdig met de stemming op afstand over de amendementen)

5. Initiatiefrecht van het Parlement
AFCO/9/03616

2020/2132(INI)
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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

6. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van 
de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement en tot 
intrekking van Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie
AFCO/9/02614

Rapporteur:
Domènec Ruiz Devesa (S&D)

 Behandeling werkdocument

* * *

3 december 2020, 13.45 - 13.50 uur

7. Hervatting van de vergadering en bekendmaking van de uitslag van de stemming 
over de amendementen door de voorzitter (nog te bevestigen)

3 december 2020, 13.50 uur

(nog te bevestigen)

Vaststelling van het quorum en opening van de tweede stemming op afstand voor de 
EINDSTEMMING (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 13.55 tot 15.00 uur worden gestemd.

*** Stemming op afstand ***
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8. 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) PR – PE660.218v01-00

Bevoegd:
AFCO

Adviezen:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
AL – PE660.326v02-00

 Goedkeuring ontwerpverslag (nog te bevestigen)

*** Einde van de stemming op afstand ***

* * *

(gelijktijdig met de stemming op afstand voor de eindstemming)

9. Beoordeling van de tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU
AFCO/9/03630

2020/2136(INI)

Rapporteur:
Danuta Maria Hübner (PPE)

Bevoegd:
AFCO

Adviezen:
AFET Kati Piri (S&D)
INTA Christophe Hansen (PPE)
EMPL Besluit: geen advies

 Behandeling werkdocument

10. Werkdocument over de deelname van burgers en het maatschappelijk 
middenveld aan de conferentie over de toekomst van Europa
AFCO/9/04704

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

 Behandeling werkdocument (nog te bevestigen)

* * *

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen
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 10 december 2020 (Brussel)

(nog te bevestigen)
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