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Alkotmányügyi Bizottság

AFCO(2021)0225_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2021. február 25., csütörtök, 9.00–12.00
Brüsszel
Terem: Antall József (6Q2) és távoli részvétel
2021. február 25., 9.00–9.10
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	Az elnök közleménye a koordinátorok ajánlásairól
* * *
2021. február 25., 9.10
*** Távszavazási eljárás ***

A határozatképesség ellenőrzése és a távszavazási eljárás megnyitása EGYETLEN SZAVAZÁS erejéig (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)

A szavazásban részt vevő képviselők – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – az iVote alkalmazáson keresztül szavaznak.

Az előzetesen 9.10-től 10.10-ig tervezett szavazás megnyitásának és lezárásának pontos időpontját az elnök jelenti be.
4.	2022. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz
AFCO/9/04869
	2020/2265(BUI)	

A vélemény előadója:

Antonio Tajani (PPE)

Illetékes:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
PR – PE663.167v01-00
	Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása
*** Távszavazási eljárás vége ***
* * *
(a távszavazási eljárással párhuzamosan)
5.	Tanulmány: „Lehetséges utak a szorosabb politikai integráció felé Európában – Politikai szerződés egy demokratikusabb és hatékonyabb Unióért”
AFCO/9/05347
	Dr. Federico FABBRINI, a Dublin City Egyetemen az uniós jog egyetemi tanára és a DCU Brexit Intézetének alapító igazgatója ismerteti az Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály megbízásából készült, „A további európai politikai integráció lehetséges módjai – Politikai paktum egy demokratikusabb és hatékonyabb Unióért” című tanulmányt
Eszmecsere a képviselőkkel
6.	Az európai uniós szabályozás célravezetősége, szubszidiaritása és arányossága – Jelentés a jogalkotás minőségének javításáról 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben
AFCO/9/04859
	2020/2262(INI)	

A vélemény előadója:

Gerolf Annemans (ID)
PA – PE680.882v01-00
Illetékes:

JURI
Mislav Kolakušić (NI)

	Véleménytervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határidejéről szóló döntés
7.	3. sz. munkadokumentum: Az Európai Parlament, valamint a nemzeti és regionális parlamentek közötti párbeszéd ösztönzése a demokrácia megerősítése érdekében az Európa jövőjéről szóló konferencia révén
AFCO/9/05355

Előadó:

László Trócsányi (PPE)

	Munkadokumentum megvitatása
8.	5. számú munkadokumentum: A közösségi módszer és a kormányköziség
AFCO/9/05392

Előadó:

Domènec Ruiz Devesa (S&D)

	Munkadokumentum megvitatása
9.	6. számú munkadokumentum: Az egyhangú szavazással kapcsolatos patthelyzet feloldása
AFCO/9/05358

Előadó:

Sandro Gozi (Renew)

	Munkadokumentum megvitatása (megerősítendő)
* * *
10.	Egyéb kérdések
11.	Következő ülés(ek)
	2021. március 17., 9.00–12.00 és 16.45–18.45 (Brüsszel)

