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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2021)0127_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, από 13.45 έως 15.45
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, από 9.00 έως 11.15
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q1) και εξ αποστάσεως συμμετοχή
27 Ιανουαρίου 2021, από 13.45 έως 13.55

1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	12 Οκτωβρίου 2020	PV – PE659.057v01-00
28 Οκτωβρίου 2020	PV – PE661.878v02-00
19 Νοεμβρίου 2020	PV – PE661.879v01-00

* * *
27 Ιανουαρίου 2021, από 13.55


*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη του πρώτου μέρους της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)

Οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote

Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης των ψηφοφοριών, που έχουν προγραμματιστεί προσωρινά από τις 14.00 έως τις 15.15, θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο.
5.	Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE660.215v01-00
AM – PE662.174v01-00
Επί της ουσίας:

CONT
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.987v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

* * *

(παράλληλα με τη διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών)
6.	Έγγραφο εργασίας με θέμα «Συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης»
AFCO/9/04704

Συνεισηγητές:

Helmut Scholz (The Left)
Daniel Freund (Verts/ALE)

 
	Εξέταση του εγγράφου εργασίας
27 Ιανουαρίου 2021, από 14.30

7.	Προεδρία του Συμβουλίου
AFCO/9/01050
	Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου από την κ. Ana Paula Zacarias, Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

* * *
28 Ιανουαρίου 2021, από 9.00 έως 9.10

8.	Επανάληψη της συνεδρίασης και ανακοίνωση, από τον πρόεδρο, των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών

* * *
28 Ιανουαρίου 2021, από 9.10


*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Διαπίστωση της απαρτίας και έναρξη του δεύτερου μέρους της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί μιας ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)

Οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote

Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης των ψηφοφοριών, που έχουν προγραμματιστεί προσωρινά από τις 9.10 έως τις 10.10, θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο.
9.	Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)
PA – PE660.215v01-00
AM – PE662.174v01-00
Επί της ουσίας:

CONT
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.987v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

* * *

(παράλληλα με την διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας)
10.	Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Εισηγητής:

Daniel Freund (Verts/ALE)
PR – PE663.273v01-00
Επί της ουσίας:

AFCO*


Γνωμοδοτήσεις:

CONT
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)
PA – PE661.960v01-00

ECON
Derk Jan Eppink (ECR)
AD – PE657.256v02-00
AM – PE658.867v01-00

JURI*
Stéphane Séjourné (Renew)
PA – PE657.482v01-00
AM – PE661.820v01-00

PETI
Radan Kanev (PPE)
PA – PE662.117v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
11.	Σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών
AFCO/9/05065
	Ανταλλαγή απόψεων
28 Ιανουαρίου 2021, από 10.30

12.	Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα
AFCO/9/02359
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Διευθυντή της Αρχής, κ. Michael ADAM, σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2019

* * *
13.	Διάφορα
14.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	4 Φεβρουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 (Βρυξέλλες)
24 Φεβρουαρίου 2021, από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
25 Φεβρουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 (Βρυξέλλες)

