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ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 15 juni 2021, 10.30 - 12.00 uur

Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (3E-2)

Dinsdag 15 juni 2021, 13.45 - 16.15 uur

Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

Dinsdag 15 juni 2021, 16.45 - 18.45 uur

Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

(met deelname op afstand door AFCO-leden tevens via de Interactio-toepassing voor 
vergaderingen op afstand)

15 juni 2021, 10.30 - 12.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

* * *

*** Stemming op afstand ***
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Vaststelling van het quorum en opening van de eerste stemronde van de stemming op 
afstand over de AMENDEMENTEN (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)

Alle leden die aan de stemming deelnemen (ofwel in de vergaderzaal, ofwel op afstand) 
brengen hun stem uit met behulp van EPvote.

Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van deze stemming, die voorlopig gepland 
staat van 10.40 tot 12.00 uur (Brusselse tijd), wordt door de voorzitter bekendgemaakt.

3. Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU
AFCO/9/04289

2020/2201(INI)

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

AM – PE692.599v01-00
Bevoegd:

AFCO*
Adviezen:

CULT Irena Joveva (Renew) AD – PE663.036v02-00
AM – PE680.877v01-00

LIBE Loránt Vincze (PPE) AD – PE691.183v02-00
AM – PE691.463v02-00

Standpunt in de vorm van amendementen:
PETI* Dolors Montserrat (PPE) AD – PE691.283v01-00

 Behandeling en goedkeuring amendementen
 Termijn voor de indiening van amendementen: 3 mei 2021, 17.00 uur

De voorlopige uitslag van de stemming over de AMENDEMENTEN wordt schriftelijk aan 
de leden van de commissie AFCO meegedeeld door het secretariaat.

*** Einde van de stemming op afstand ***

* * *

(gelijktijdig met de stemming op afstand over amendementen)

4. Wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen uit hoofde van 
artikel 223, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
AFCO/9/04472

2020/2220(INL)

Rapporteur:
Domènec Ruiz Devesa (S&D) PR – PE693.622v02-00

Bevoegd:
AFCO

 Behandeling ontwerpverslag
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
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5. Beoordeling van de tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU
AFCO/9/03630

2020/2136(INI)

Rapporteur:
Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE692.762v01-00

Bevoegd:
AFCO

Adviezen:
AFET Andreas Schieder (S&D) AD – PE689.561v03-00

AM – PE691.083v01-00
INTA Christophe Hansen (PPE) AL – PE691.134v02-00
EMPL Besluit: geen advies

 Behandeling ontwerpverslag
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

* * *

15 juni 2021, 13.45 - 14.45 uur

6. De conferentie over de toekomst van Europa en de rol van het Europees 
Parlement
AFCO/9/01332
 Verslag aan de commissie door Guy Verhofstadt, co-voorzitter van het dagelijks 

bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa

7. Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de 
oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU
AFCO/9/03618

2020/2133(INI)

Rapporteur:
Daniel Freund (Verts/ALE) PR – PE663.273v02-00

AM – PE681.036v01-00
Bevoegd:

AFCO*
Adviezen:

CONT Mikuláš Peksa (Verts/ALE) AD – PE661.960v02-00
AM – PE663.207v01-00

ECON Derk Jan Eppink AD – PE657.256v02-00
AM – PE658.867v01-00

JURI* Stéphane Séjourné (Renew) AD – PE657.482v02-00
AM – PE661.820v01-00

PETI Radan Kanev (PPE) AD – PE662.117v03-00
AM – PE680.921v01-00

 Behandeling compromisamendementen
 Termijn voor de indiening van amendementen: 12 februari 2021, 17.00 uur
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* * *

15 juni 2021, 14.45 - 16.15 uur

Openbare hoorzitting

8. Hoorzitting over de wetgevingsbevoegdheid in de EU
AFCO/9/06180
 Presentatie door deskundigen

— de heer René REPASI, hoogleraar internationaal recht en recht van de Europese 
Unie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

— mevrouw Sara HAGEMANN, buitengewoon hoogleraar Europese politiek aan de 
London School of Economics and Political Science

— de heer Andreas MAURER, Jean Monnet-leerstoel voor EU-integratiestudies, 
hoogleraar politieke wetenschappen en Europese-integratiestudies aan de Universiteit 
van Innsbruck

(zie afzonderlijk ontwerpprogramma)

* * *

15 juni 2021, 16.45 - 17.00 uur

9. Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren

*** Stemming op afstand ***

Vaststelling van het quorum en opening van de tweede stemronde van de stemming op 
afstand voor de EINDSTEMMING (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)

Alle leden die aan de stemming deelnemen (ofwel in de vergaderzaal, ofwel op afstand) 
brengen hun stem uit met behulp van EPvote.

Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van deze stemming, die voorlopig gepland 
staat van 16.55 tot 18.00 uur (Brusselse tijd), wordt door de voorzitter bekendgemaakt.

10. Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU
AFCO/9/04289

2020/2201(INI)

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

AM – PE692.599v01-00
Bevoegd:
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AFCO*
Adviezen:

CULT Irena Joveva (Renew) AD – PE663.036v02-00
AM – PE680.877v01-00

LIBE Loránt Vincze (PPE) AD – PE691.183v02-00
AM – PE691.463v02-00

Standpunt in de vorm van amendementen:
PETI* Dolors Montserrat (PPE) AD – PE691.283v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag
 Termijn voor de indiening van amendementen: 3 mei 2021, 17.00 uur

De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk aan de leden van de commissie AFCO 
meegedeeld door het secretariaat en wordt tevens op de website van de commissie AFCO 
geplaatst.

*** Einde van de stemming op afstand ***

* * *

(gelijktijdig met de stemming op afstand voor de eindstemming)

15 juni 2021, 17.00 - 18.45 uur

11. Europese politieke partijen - verslag 2021
AFCO/9/05510

2021/2018(INI)

Corapporteurs:
Charles Goerens (Renew)
Rainer Wieland (PPE)

Bevoegd:
AFCO

Adviezen:
CONT Isabel García Muñoz (S&D) PA – PE691.375v01-00

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Europese politieke partijen, 
met de heer Michael Adam (directeur van de Autoriteit voor Europese politieke 
partijen en stichtingen), met de heer Didier Kléthi (directeur-generaal DG FINS, 
Europees Parlement) en met de heer Norbert Lorenz (directeur, Juridische dienst, 
Europees Parlement)

* * *

12. Rondvraag

13. Volgende vergaderingen
 22 juni 2021, 9.00 - 11.15 uur en 11.45 - 13.30 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
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