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Konstitucinių reikalų komitetas

AFCO(2021)0225_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2021 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2) ir dalyvavimas nuotoliniu būdu

2021 m. vasario 25 d. 9.00–9.10 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų

* * *

2021 m. vasario 25 d. 9.10 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***

Kvorumo patikrinimas ir nuotolinio balsavimo procedūros pradžia (vykstant komiteto 
procedūrai): VIENAS BALSAVIMAS
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Balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys 
nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

Komiteto pirmininkas paskelbs tikslų balsavimo pradžios ir pabaigos laiką. Numatytas 
laikas: 9.10–10.10 val.

4. 2022 m. biudžeto gairės – III skirsnis
AFCO/9/04869

2020/2265(BUI)

Nuomonės referentas:
Antonio Tajani (PPE)

Atsakingas komitetas:
BUDG Karlo Ressler (PPE) PR – PE663.167v01-00

 Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga***

* * *

(Vykstant nuotolinio balsavimo procedūrai)

5. Tyrimas „Tolesnės politinės integracijos galimybės Europoje. Politinis 
susitarimas dėl demokratiškesnės ir veiksmingesnės Sąjungos“
AFCO/9/05347
 Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminio skyriaus užsakyto tyrimo „Tolesnės 

politinės integracijos galimybės Europoje. Politinis susitarimas dėl 
demokratiškesnės ir veiksmingesnės Sąjungos“ pristatymas: Dublino miesto 
universiteto Europos teisės profesorius ir Dublino miesto universiteto „Brexit’o“ 
instituto įkūrėjas ir direktorius dr. Federico FABBRINI

 Keitimasis nuomonėmis su Parlamento nariais

6. Europos Sąjungos reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 
2017, 2018 ir 2019 m. ataskaita dėl geresnės teisėkūros
AFCO/9/04859

2020/2262(INI)

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

Atsakingas komitetas:
JURI Mislav Kolakušić (NI)

 Nuomonės projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

7. Darbo dokumentas Nr. 3 „Europos Parlamento ir nacionalinių bei regioninių 
parlamentų dialogo, kuriuo siekiama stiprinti demokratiją, skatinimas rengiant 
Konferenciją dėl Europos ateities“
AFCO/9/05355

Pranešėjas:
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László Trócsányi (PPE)
 Darbo dokumento svarstymas

8. Darbo dokumentas Nr. 5 „Bendrijos metodas ir tarpvyriausybiškumas “
AFCO/9/05392

Pranešėjas:
Domènec Ruiz Devesa (S&D)

 Darbo dokumento svarstymas

9. Darbo dokumentas Nr. 6 „Išėjimas iš aklavietės, susidariusios dėl vieningo 
balsavimo “
AFCO/9/05358

Pranešėjas:
Sandro Gozi (Renew)

 Darbo dokumento svarstymas (dar nepatvirtinta)

* * *

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai
 2021 m. kovo 17 d. 9.00–12.00 val. ir 16.45–18.45 val. (Briuselis)


