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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO(2021)0225_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2) και εξ αποστάσεως συμμετοχή
25 Φεβρουαρίου 2021, από 9.00 έως 9.10
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών
* * *
25 Φεβρουαρίου 2021, στις 9.10
*** 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 έχει προγραμματιστεί προσωρινά να πραγματοποιηθεί από τις 9.10 έως τις 10.10, θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο.
4.	Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2022 - Τμήμα ΙΙΙ
AFCO/9/04869
	2020/2265(BUI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Antonio Tajani (PPE)

Επί της ουσίας:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
PR – PE663.167v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
* * *
(παράλληλα με την διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας)
5.	Μελέτη "Πιθανοί τρόποι για περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη - Μια πολιτική συμφωνία για μια πιο δημοκρατική και αποτελεσματική Ένωση;"
AFCO/9/05347
	Παρουσίαση μελέτης που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων με τίτλο «Possible Avenues for Further Political Integration in Europe — A Political Compact for a more Democratic and Effective Union» (Πιθανοί τρόποι για περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη — Μια πολιτική συμφωνία για μια πιο δημοκρατική και αποτελεσματική Ένωση) από τον Δρα Federico FABBRINI, τακτικό καθηγητή του δικαίου της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Dublin City και ιδρυτικό διευθυντή του Ινστιτούτου DCU για το Brexit
Ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές
6.	Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και αναλογικότητα - έκθεση για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου που καλύπτει τα έτη 2017, 2018 και 2019
AFCO/9/04859
	2020/2262(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Gerolf Annemans (ID)
PA – PE680.882v01-00
Επί της ουσίας:

JURI
Mislav Kolakušić (NI)

	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
7.	Έγγραφο εργασίας αριθ. 3 σχετικά με την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
AFCO/9/05355

Εισηγητής:

László Trócsányi (PPE)

	Εξέταση του εγγράφου εργασίας
8.	Έγγραφο εργασίας αριθ. 5 σχετικά με την κοινοτική μέθοδο και τον διακυβερνητισμό
AFCO/9/05392

Εισηγητής:

Domènec Ruiz Devesa (S&D)

	Εξέταση του εγγράφου εργασίας
9.	Έγγραφο εργασίας αριθ. 6 σχετικά με την υπέρβαση του αδιεξόδου της ψηφοφορίας με ομοφωνία
AFCO/9/05358

Εισηγητής:

Sandro Gozi (Renew)

	Εξέταση του εγγράφου εργασίας (προς επιβεβαίωση)
* * *
10.	Διάφορα
11.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	17 Μαρτίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

