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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för konstitutionella frågor

AFCO(2020)1202_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Onsdagen den 2 december 2020 kl. 9.00–12.00

Torsdagen den 3 december 2020 kl. 13.45–15.45

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

AFCO-ledamöter deltar också på distans

2 december 2020 kl. 9.00–9.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. 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
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Föredragande:
Esteban González Pons (PPE) PR – PE660.218v01-00

Ansvarigt utskott:
AFCO

Rådgivande utskott:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

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

 Behandling av förslag till betänkande (preliminärt)

* * *

2 december 2020 kl. 9.30

(preliminärt)

Kontroll av beslutförheten och inledande av den första omgången av omröstningen på
distans om ÄNDRINGSFÖRSLAG (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

Den första omröstningsomgången är öppen kl. 9.30–11.00

*** Omröstning på distans ***

4. 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) PR – PE660.218v01-00

Ansvarigt utskott:
AFCO

Rådgivande utskott:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

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

 Antagande av ändringsförslag (preliminärt)

*** Omröstningen på distans avslutas ***

* * *

(parallellt med omröstningen på distans om ändringsförslag)

5. Parlamentets initiativrätt
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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

6. Förslag till Europaparlamentets förordning om närmare föreskrifter för 
utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt och om upphävande av 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, 
EKSG
AFCO/9/02614

Föredragande:
Domènec Ruiz Devesa (S&D)

 Behandling av arbetsdokument

* * *

3 december 2020 kl. 13.45–13.50

7. Återupptagande av sammanträdet och ordförandens tillkännagivande av 
resultatet av omröstningen om ändringsförslag (preliminärt)

3 december 2020 kl. 13.50

(preliminärt)

Kontroll av beslutförheten och inledande av den andra omgången av omröstningen på
distans för SLUTOMRÖSTNINGEN (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

Den andra omröstningsomgången är öppen kl. 13.55–15.00
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*** Omröstning på distans ***

8. 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) PR – PE660.218v01-00

Ansvarigt utskott:
AFCO

Rådgivande utskott:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

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

 Antagande av förslag till betänkande (preliminärt)

*** Omröstningen på distans avslutas ***

* * *

(parallellt med distansomröstningen för slutomröstningen)

9. Bedömning av genomförandet av artikel 50 i EU-fördraget
AFCO/9/03630

2020/2136(INI)

Föredragande:
Danuta Maria Hübner (PPE)

Ansvarigt utskott:
AFCO

Rådgivande utskott:
AFET Kati Piri (S&D)
INTA Christophe Hansen (PPE)
EMPL Beslut: inget yttrande

 Behandling av arbetsdokument

10. Arbetsdokument om medborgarnas och det civila samhällets deltagande i 
konferensen om Europas framtid
AFCO/9/04704

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

 Behandling av arbetsdokument (preliminärt)

* * *

11. Övriga frågor
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12. Kommande sammanträden
 10 december 2020 (Bryssel)

(preliminärt)
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