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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för konstitutionella frågor

AFCO(2021)0127_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Onsdagen den 27 januari 2021 kl. 13.45–15.45

Torsdagen den 28 januari 2021 kl. 9.00–11.15

Bryssel

Lokal: József Antall 6Q1 och deltagande på distans

27 januari 2021 kl. 13.45–13.55

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer

4. Justering av sammanträdesprotokoll
 12 oktober 2020 PV – PE659.057v01-00
 28 oktober 2020 PV – PE661.878v02-00
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 19 november 2020 PV – PE661.879v01-00

* * *

27 januari 2021 kl. 13.55

*** Distansomröstning ***

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 exakta tidpunkten för inledandet och avslutandet av omröstningen, preliminärt 
planerad till kl. 14.00–15.15, kommer att meddelas av ordföranden.

5. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
AFCO/9/03746

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

Föredragande av yttrande:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE660.215v01-00

AM – PE662.174v01-00
Ansvarigt utskott:

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

 Antagande av ändringsförslag
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 16 december 2020 kl. 12.00

*** Slut på distansomröstningen ***

* * *

(parallellt med distansomröstningen om ändringsförslag)

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

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

 Behandling av arbetsdokument

27 januari 2021 kl. 14.30

7. Rådets ordförandeskap
AFCO/9/01050
 Redogörelse för rådsordförandeskapets program av Ana Paula Zacarias, 

statssekreterare med ansvar för Europafrågor i Republiken Portugal

* * *

28 januari 2021 kl. 9.00–9.10

8. Återupptagande av sammanträdet och ordförandens tillkännagivande av 
resultatet av omröstningen om ändringsförslag

* * *

28 januari 2021 kl. 9.10

*** Distansomröstning ***

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 exakta tidpunkten för inledandet och avslutandet av omröstningen, preliminärt 
planerad till kl. 9.10–10.10, kommer att meddelas av ordföranden.

9. Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
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AFCO/9/03746
2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Föredragande av yttrande:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE660.215v01-00

AM – PE662.174v01-00
Ansvarigt utskott:

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

 Antagande av förslag till yttrande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 16 december 2020 kl. 12.00

*** Slut på distansomröstningen ***

* * *

(parallellt med distansomröstningen)

10. Stärka transparensen och integriteten i EU:s institutioner genom inrättande av 
ett oberoende EU-organ för etiska frågor
AFCO/9/03618

2020/2133(INI)

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

Ansvarigt utskott:
AFCO*

Rådgivande utskott:
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

 Behandling av förslag till betänkande
 Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

11. Ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av 
avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
AFCO/9/05065
 Diskussion
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28 januari 2021 kl. 10.30

12. Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
AFCO/9/02359
 Diskussion med myndighetens direktör Michael Adam om den årliga 

verksamhetsrapporten för 2019

* * *

13. Övriga frågor

14. Kommande sammanträden
 4 februari 2021 kl. 9.00–12.00 (Bryssel)
 24 februari 2021 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)
 25 februari 2021 kl. 9.00–12.00 (Bryssel)
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