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DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet

2019-2024

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

AFCO(2021)0412_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 12. april 2021 kl. 13.45-16.45

Bruxelles, Mødelokale: József Antall (4Q2)

Tirsdag den 13. april 2021 kl. 13.45-15.45

Bruxelles, Mødelokale: József Antall (6Q2)

Tirsdag den 13. april 2021 kl. 16.45-18.45

Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)

Deltagelse af AFCO-medlemmer, også via fjernmødesystemet Interactio

Den 12. april 2021 kl. 13.45-13.55

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

* * *

Den 12. april 2021 kl. 13.55
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*** Fjernafstemning ***

Kontrol af, om der er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og åbning af 
første runde af fjernafstemningen om ÆNDRINGSFORSLAG (sideløbende med 
udvalgsmødet)

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i 
udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse) afgiver deres stemmer via iVote-applikationen.

Det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af afstemningen om 
ÆNDRINGSFORSLAG, der foreløbig er fastlagt til kl. 14.00-15.30 (lokal tid i Bruxelles), 
vil blive meddelt af formanden.

3. Aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og
Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister
AFCO/9/04936

2020/2272(ACI)

Ordfører:
Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE680.718v01-00

AM – PE689.541v01-00
Kor.udv.:

AFCO
 Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
 Frist for ændringsforslag: den 22. februar 2021 kl. 17.00

4. Revision af de makroøkonomiske lovgivningsrammer for en bedre indvirkning 
på Europas realøkonomi og større gennemsigtighed i beslutningstagningen og 
den demokratiske ansvarlighed
AFCO/9/02941

2020/2075(INI)

Ordfører for udtalelse:
Leila Chaibi (The Left) PA – PE680.738v01-00

AM – PE681.045v01-00
Kor.udv.:

ECON Margarida Marques (S&D) PR – PE689.500v01-00
 Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
 Frist for ændringsforslag: den 17. februar 2021 kl. 17.00

5. Målrettet EU-regulering samt nærheds- og proportionalitetsprincippet - rapport 
om bedre lovgivning for 2017, 2018 og 2019
AFCO/9/04859

2020/2262(INI)

Ordfører for udtalelse:
Gerolf Annemans (ID) PA – PE680.882v01-00

AM – PE689.607v01-00
Kor.udv.:
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JURI Mislav Kolakušić (NI) PR – PE663.292v01-00
AM – PE691.158v01-00

 Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
 Frist for ændringsforslag: den 5. marts 2021 kl. 17.00

Det foreløbige resultat af afstemningen om ÆNDRINGSFORSLAG vil blive meddelt 
skriftligt af sekretariatet til AFCO-medlemmerne og bekendtgjort af formanden i morgen 
inden anden runde af fjernafstemningen med henblik på den endelige afstemning

*** Fjernafstemning afsluttes ***

* * *

(sideløbende med fjernafstemningen om ændringsforslag)

Den 12. april 2021 kl. 14.00-16.45

6. Borgerdialog og borgernes deltagelse i EU's beslutningstagning
AFCO/9/04289

2020/2201(INI)

Ordfører:
Helmut Scholz (The Left) PR – PE689.799v01-00

Kor.udv.:
AFCO*

Udtalelser:
CULT Irena Joveva (Renew) PA – PE663.036v01-00

AM – PE680.877v01-00
LIBE Loránt Vincze (PPE) PA – PE691.183v01-00
PETI* Afgørelse: ingen udtalelse

 Behandling af udkast til betænkning
 Fastsættelse af frist for ændringsforslag

7. Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020
AFCO/9/05601

2021/2025(INI) COM(2020)0580

Kor.udv.:
LIBE* Domènec Ruiz Devesa (S&D) PR – PE689.878v01-00

 Behandling af udkast til udtalelse (bekræftes senere)
 Fastsættelse af frist for ændringsforslag

8. Undersøgelse om "Fortolkning og anvendelse af artikel 50 i TEU - retlig og 
institutionel vurdering"
AFCO/9/05659
 Forelæggelse af en undersøgelse bestilt af Temaafdelingen for Borgernes 

Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender om "Fortolkning og anvendelse af 
artikel 50 i TEU – retlig og institutionel vurdering" af Ioannis PAPAGEORGIOU, 
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lektor i international og europæisk politik, Aristoteles-universitetet i Thessaloniki, 
Grækenland

 Drøftelse med medlemmerne

9. Arbejdsdokument nr. 1 om demokratisering af Den Europæiske Union: 
forbedring af EU-institutionernes ansvarlighed, gennemsigtighed, kapacitet og 
reaktionsevne
AFCO/9/05660

Ordfører:
Sven Simon (PPE)

 Behandling af arbejdsdokument

* * *

Den 13. april 2021 kl. 13.45-13.50

*** Fjernafstemning ***

Kontrol af, om der er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og åbning af anden 
runde af fjernafstemningen med henblik på DEN ENDELIGE AFSTEMNING om udkast 
til betænkning og udkast til udtalelser som ændret (sideløbende med udvalgsmødet)

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i 
udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse) afgiver deres stemmer via iVote-applikationen.

Det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af afstemningen, der foreløbig er 
fastlagt til kl. 13.50-15.00 (lokal tid i Bruxelles), vil blive meddelt af formanden.

10. Aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og 
Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister
AFCO/9/04936

2020/2272(ACI)

Ordfører:
Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE680.718v01-00

AM – PE689.541v01-00
Kor.udv.:

AFCO
 Vedtagelse af udkast til betænkning
 Frist for ændringsforslag: den 22. februar 2021 kl. 17.00

11. Revision af de makroøkonomiske lovgivningsrammer for en bedre indvirkning 
på Europas realøkonomi og større gennemsigtighed i beslutningstagningen og 
den demokratiske ansvarlighed
AFCO/9/02941

2020/2075(INI)

Ordfører for udtalelse:
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Leila Chaibi (The Left) PA – PE680.738v01-00
AM – PE681.045v01-00

Kor.udv.:
ECON Margarida Marques (S&D) PR – PE689.500v01-00

 Vedtagelse af udkast til udtalelse
 Frist for ændringsforslag: den 17. februar 2021 kl. 17.00

12. Målrettet EU-regulering samt nærheds- og proportionalitetsprincippet - rapport 
om bedre lovgivning for 2017, 2018 og 2019
AFCO/9/04859

2020/2262(INI)

Ordfører for udtalelse:
Gerolf Annemans (ID) PA – PE680.882v01-00

AM – PE689.607v01-00
Kor.udv.:

JURI Mislav Kolakušić (NI) PR – PE663.292v01-00
AM – PE691.158v01-00

 Vedtagelse af udkast til udtalelse
 Frist for ændringsforslag: den 5. marts 2021 kl. 17.00

Det foreløbige resultat af den endelige afstemning vil blive meddelt skriftligt af sekretariatet 
til AFCO-medlemmerne og offentliggjort på AFCO's websted

*** Fjernafstemning afsluttes ***

* * *

(sideløbende med fjernafstemningen med henblik på den endelige afstemning)

Den 13. april 2021 kl. 13.50-15.20

Offentlig høring

13. Høring om "Reform af den europæiske valglov"
AFCO/9/05658
 Redegørelse ved sagkyndige:

- Marina COSTA LOBO, forskningsleder, institut for samfundsvidenskab, 
universitetet i Lissabon
- Alberto ALEMANNO, Jean Monnet-professor i EU-ret, École des hautes études 
commerciales de Paris (HEC Paris)
- Frédérique BERROD, professor i offentlig ret, Sciences-PO, Strasbourg
- med bidrag fra Jo LEINEN, tidligere medordfører for forslaget til ændring af akten 
af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af 
Europa-Parlamentet (2015)

(se særskilt forslag til program)
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* * *

Den 13. april 2021 kl. 15.20-15.45

14. Undersøgelse om "Europæisering af valget til Europa-Parlamentet - Udsigterne 
for gennemførelsen af Rådets afgørelse 2018/994 og harmoniseringen af de 
nationale regler for valget til Europa-Parlamentet"
AFCO/9/05661
 Fremlæggelse af de første resultater af en undersøgelse bestilt af Temaafdelingen 

for Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender om "Europæisering af 
valget til Europa-Parlamentet – Udsigterne for gennemførelsen af Rådets 
afgørelse 2018/994 og harmoniseringen af de nationale regler for valget til 
Europa-Parlamentet" af Lorenzo CICCHI (ph.d.), forskningsmedarbejder ved 
Robert Schuman-centret for avancerede studier ved Det Europæiske 
Universitetsinstitut i Firenze (Italien)

* * *

Den 13. april 2021 kl. 16.45-18.45

15. Konferencen om Europas fremtid og Europa-Parlamentets rolle
AFCO/9/01332
 Drøftelse med Dubravka ŠUICA, næstformand for Kommissionen med ansvar for 

demokrati og demografi

16. Ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af 
Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 223, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde
AFCO/9/04472

2020/2220(INL)

Ordfører:
Domènec Ruiz Devesa (S&D)

Kor.udv.:
AFCO

 Drøftelse

* * *

17. Diverse sager

18. Næste møder
 den 25. maj 2021 kl. 9.00-12.00 og 16.45-18.45 (Bruxelles)
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