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Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2021)0204_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκτακτη συνεδρίαση

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00

Βρυξέλλες

Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G-3) και εξ αποστάσεως συμμετοχή

4 Φεβρουαρίου 2021, από 9.00 έως 9.10

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

* * *

4 Φεβρουαρίου 2021, από 9.10
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*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Διαπίστωση απαρτίας και έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για ΜΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (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 της ψηφοφορίας, που έχουν προγραμματιστεί
προσωρινά από τις 9.10 έως τις 10.10, θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο.

3. Απόφαση για τη 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 ασφάλειας για την ανταλλαγή και
την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών
AFCO/9/05022
*** 2020/0382(NLE) COM(2020)0856

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Antonio Tajani (PPE)

Επί της ουσίας:
AFET, INTA Christophe Hansen (PPE)

Kati Piri (S&D)

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής

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

* * *

(παράλληλα με την διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας)

4 Φεβρουαρίου 2021, από 9.15 έως 10.45

Δημόσια ακρόαση

4. Αξιολόγηση της εφαρμογής του άρθρου 50 της ΣΕΕ
AFCO/9/05176
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 Παρουσίαση από εμπειρογνώμονες: - κ. Julia von Blumenthal, καθηγήτρια και
πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Viadrina, Φρανκφούρτη (Oder)· - κ. Τάκης
Τριδήμας, καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στο King's College, Λονδίνο· - κ. 
Christophe Hillion, καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Leiden 
και το Πανεπιστήμιο του Gothenburg· - κ. Kenneth Armstrong, καθηγητής
ευρωπαϊκού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Cambridge

 Ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές

* * *

4 Φεβρουαρίου 2021, από 10.45

5. Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα
υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας
AFCO/9/04936

2020/2272(ACI)

Εισηγήτρια:
Danuta Maria Hübner (PPE)

Επί της ουσίας:
AFCO

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
 Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών

6. Η επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου με στόχο να
βελτιωθεί ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης, η διαφάνεια
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο δημοκρατικός έλεγχος
AFCO/9/02941

2020/2075(INI)

Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Leila Chaibi (The Left) PA – PE680.738v01-00

Επί της ουσίας:
ECON Margarida Marques (S&D)

 Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
 Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών

7. Τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 223 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
AFCO/9/04472

2020/2220(INL)
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Εισηγητής:
Domènec Ruiz Devesa (S&D)

Επί της ουσίας:
AFCO

 Ανταλλαγή απόψεων

* * *

8. Διάφορα

9. Προσεχείς συνεδριάσεις
 24 Φεβρουαρίου 2021, από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
 25 Φεβρουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 (Βρυξέλλες)
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