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Commissie constitutionele zaken

AFCO(2021)0127_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Woensdag 27 januari 2021, 13.45 - 15.45 uur
Donderdag 28 januari 2021, 9.00 - 11.15 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q1) en deelname op afstand
27 januari 2021, 13.45 - 13.55 uur

1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren
4.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	12 oktober 2020	PV – PE659.057v01-00
28 oktober 2020	PV – PE661.878v02-00
19 november 2020	PV – PE661.879v01-00

* * *
27 januari 2021, 13.55 uur


*** Stemprocedure op afstand ***

Vaststelling van het quorum en opening van de eerste stemming op afstand over AMENDEMENTEN (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)

De leden die aan de stemming deelnemen (ofwel in de vergaderzaal, ofwel op afstand) brengen hun stemmen met behulp van de iVote-app uit.

Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van de stemming, voorlopig gepland van 14.00 tot 15.15 uur, wordt door de voorzitter meegedeeld.
5.	Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Rapporteur voor advies:

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

CONT
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.987v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 16 december 2020, 12.00 uur

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

* * *

(gelijktijdig met de stemming op afstand over amendementen)
6.	Werkdocument over de deelname van burgers en het maatschappelijk middenveld aan de conferentie over de toekomst van Europa
AFCO/9/04704

Corapporteurs:

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

 
	Behandeling werkdocument
27 januari 2021, 14.30 uur

7.	Voorzitterschap van de Raad
AFCO/9/01050
	Presentatie van het programma van het voorzitterschap van de Raad door mevr. Ana Paula Zacarias, staatssecretaris voor Europese Zaken van Portugal

* * *
28 januari 2021, 9.00 - 9.10 uur

8.	Hervatting van de vergadering en bekendmaking van de uitslag van de stemming over de amendementen door de voorzitter

* * *
28 januari 2021, 9.10 uur


*** Stemprocedure op afstand ***

Vaststelling van het quorum en opening van de tweede stemming op afstand voor een EINDSTEMMING (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)

De leden die aan de stemming deelnemen (ofwel in de vergaderzaal, ofwel op afstand) brengen hun stemmen met behulp van de iVote-app uit.

Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van de stemming, voorlopig gepland van 9.10 tot 10.10 uur, wordt door de voorzitter meegedeeld.
9.	Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
AFCO/9/03746
	2020/2142(DEC)	COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Rapporteur voor advies:

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

CONT
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.987v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 16 december 2020, 12.00 uur

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

* * *

(gelijktijdig met de stemming op afstand)
10.	Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Rapporteur:

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

AFCO*


Adviezen:

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
 
	Behandeling ontwerpverslag
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
11.	Sluiting, namens de Unie, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, en van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde gegevens
AFCO/9/05065
	Gedachtewisseling
28 januari 2021, 10.30 uur

12.	Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen
AFCO/9/02359
	Gedachtewisseling met de heer Michael ADAM, directeur van de Autoriteit, over het jaarlijks activiteitenverslag 2019

* * *
13.	Rondvraag
14.	Volgende vergaderingen
	4 februari 2021, 9.00 - 12.00 uur (Brussel)
24 februari 2021, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
25 februari 2021, 9.00 - 12.00 uur (Brussel)

