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Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre ústavné veci

AFCO(2021)0127_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

streda 27. januára 2021 od 13.45 do 15.45 h

štvrtok 28. januára 2021 od 9.00 do 11.15 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q1) a účasť na diaľku

27. januára 2021 od 13.45 do 13.55 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 12. októbra 2020 PV – PE659.057v01-00
 28. októbra 2020 PV – PE661.878v02-00
 19. novembra 2020 PV – PE661.879v01-00
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* * *

27. januára 2021 od 13.55 h

*** Hlasovanie na diaľku ***

Kontrola uznášaniaschopnosti a začiatok prvého hlasovania na diaľku o 
POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOCH (súbežne s konaním vo výbore)

Poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní buď v zasadacej miestnosti výboru, alebo na 
diaľku, budú odovzdávať svoje hlasy prostredníctvom aplikácie iVote.

Presný čas začatia a ukončenia hlasovania, ktoré je predbežne plánované od 14.00 do 15.15 
h, oznámi predsedníctvo.

5. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
AFCO/9/03746

2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE660.215v01-00

AM – PE662.174v01-00
Gestorský výbor:

CONT Pascal Durand (Renew) PR – PE655.987v01-00

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. december 2020, 12.00 h

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

* * *

(súbežne s hlasovaním na diaľku o pozmeňujúcich návrhoch)

6. Pracovný dokument o účasti občanov a občianskej spoločnosti na Konferencii o 
budúcnosti Európy
AFCO/9/04704

Spoluspravodajcovia:
Helmut Scholz (The Left)
Daniel Freund (Verts/ALE)
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 preskúmanie pracovného dokumentu

27. januára 2021 od 14.30 h

7. Predsedníctvo Rady
AFCO/9/01050
 prezentácia programu predsedníctva Rady Anou Paulou Zacariasovou, štátnou 

tajomníčkou Portugalskej republiky pre európske záležitosti

* * *

28. januára 2021 od 9.00 do 9.10 h

8. Pokračovanie schôdze a oznámenie predsedníctva o výsledkoch hlasovaní o 
pozmeňujúcich návrhoch

* * *

28. januára 2021 od 9.10 h

*** Hlasovanie na diaľku ***

Kontrola uznášaniaschopnosti a začiatok druhého hlasovania na diaľku týkajúceho sa 
ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA (súbežne s konaním vo výbore)

Poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní buď v zasadacej miestnosti výboru, alebo na 
diaľku, budú odovzdávať svoje hlasy prostredníctvom aplikácie iVote.

Presný čas začatia a ukončenia hlasovania, ktoré je predbežne plánované od 9.10 do 10.10 
h, oznámi predsedníctvo.

9. Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
AFCO/9/03746

2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020
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Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE660.215v01-00

AM – PE662.174v01-00
Gestorský výbor:

CONT Pascal Durand (Renew) PR – PE655.987v01-00

 prijatie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. december 2020, 12.00 h

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

* * *

(súbežne s hlasovaním na diaľku)

10. Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého 
etického orgánu EÚ
AFCO/9/03618

2020/2133(INI)

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

Gestorský výbor:
AFCO*

Výbory požiadané o stanovisko:
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

 preskúmanie návrhu správy
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

11. Uzavretie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym 
spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom 
Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou 
úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o 
bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností v 
mene Únie
AFCO/9/05065
 výmena názorov

28. januára 2021 od 10.30 h
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12. Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie
AFCO/9/02359
 výmena názorov s riaditeľom úradu Michaelom ADAMOM o výročnej správe o 

činnosti za rok 2019

* * *

13. Rôzne otázky

14. Nasledujúce schôdze
 4. februára 2021 od 9.00 do 12.00 h (Brusel)
 24. februára 2021 od 13.45 do 15.45 h (Brusel)
 25. februára 2021 od 9.00 do 12.00 h (Brusel)
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