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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri constituționale

AFCO(2021)0225_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 25 februarie 2021, 9.00 - 12.00

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2) și participare de la distanță

25 februarie 2021, 9.00 - 9.10

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicare a președinției privind recomandările coordonatorilor

* * *

25 februarie 2021, 9.10

*** Procedura de votare de la distanță ***

Verificarea cvorumului și deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru un VOT 
UNIC (în paralel cu lucrările comisiei)
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Deputații care participă la vot, fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de 
la distanță, vor vota prin aplicația iVote.

Ora exactă a deschiderii și închiderii votului, stabilită provizoriu pentru intervalul orar 
9.10-10.10, va fi anunțată de președinție.

4. Orientări pentru bugetul pe 2022 - Secțiunea III
AFCO/9/04869

2020/2265(BUI)

Raportor pentru aviz:
Antonio Tajani (PPE)

Comisie competentă:
BUDG Karlo Ressler (PPE) PR – PE663.167v01-00

 Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

* * *

(în paralel cu procedura de votare la distanță)

5. Studiul „Posibile modalități de continuare a integrării politice în Europa – un 
pact politic pentru o Uniune mai democratică și mai eficace”
AFCO/9/05347
 Prezentarea unui studiu comandat de Departamentul tematic pentru drepturile 

cetățenilor și afaceri constituționale privind „Posibile modalități de continuare a 
integrării politice în Europa – un pact politic pentru o Uniune mai democratică și 
mai eficace”, de către dr Federico FABBRINI, profesor universitar de drept 
european la Universitatea din Dublin și director fondator al DCU Brexit Institute

 Schimb de opinii cu deputații

6. Adecvarea reglementărilor la nivelul Uniunii Europene, precum și 
subsidiaritatea și proporționalitatea – raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 
privind o mai bună legiferare
AFCO/9/04859

2020/2262(INI)

Raportor pentru aviz:
Gerolf Annemans (ID) PA – PE680.882v01-00

Comisie competentă:
JURI Mislav Kolakušić (NI)

 Examinarea proiectului de aviz
 Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

7. Documentul de lucru nr. 3 „Încurajarea dialogului dintre Parlamentul European 
și parlamentele naționale și regionale în vederea consolidării democrației prin 
intermediul Conferinței privind viitorul Europei”
AFCO/9/05355
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Raportor:
László Trócsányi (PPE)

 Examinarea documentului de lucru

8. Document de lucru nr. 5 privind metoda comunitară și interguvernamentalismul
AFCO/9/05392

Raportor:
Domènec Ruiz Devesa (S&D)

 Examinarea documentului de lucru

9. Document de lucru nr. 6 privind Depășirea impasului votului în unanimitate
AFCO/9/05358

Raportor:
Sandro Gozi (Renew)

 Examinarea documentului de lucru (de confirmat)

* * *

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare
 17 martie 2021, 9.00 - 12.00 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)


