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Comisia pentru afaceri constituționale

AFCO(2021)0615_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Marți, 15 iunie 2021, 10.30 - 12.00
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
Marți, 15 iunie 2021, 13.45 - 16.15
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
Marți, 15 iunie 2021, 16.45 - 18.45
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
(și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei AFCO prin intermediul instrumentului pentru reuniuni Interactio)
15 iunie 2021, 10.30 - 12.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
* * *
*** Procedura de votare de la distanță ***

Verificarea cvorumului și deschiderea primei sesiuni de votare de la distanță a AMENDAMENTELOR (în paralel cu lucrările comisiei)

Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin sistemul EPvote.

Orele exacte de deschidere și închidere a acestei sesiuni de votare, stabilite provizoriu pentru intervalul orar 10.40-12:00 (ora Bruxelles-ului), vor fi anunțate de președinție.
3.	Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Raportor:

Helmut Scholz (The Left)
PR – PE689.799v01-00
AM – PE692.599v01-00
Comisie competentă:

AFCO*


Avize:

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

LIBE
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE691.183v02-00
AM – PE691.463v02-00
Poziții sub formă de amendamente:

PETI*
Dolors Montserrat (PPE)
AD – PE691.283v01-00
	Examinarea și adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2021, 17.00
Rezultatele provizorii ale votului asupra AMENDAMENTELOR vor fi comunicate în scris de către secretariat membrilor Comisiei AFCO.

*** Încheierea procedurii de votare de la distanță ***
* * *
(în paralel cu procedura de votare la distanță a amendamentelor)
4.	Modificarea Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, conform articolului 223 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
AFCO/9/04472
	2020/2220(INL)	

Raportor:

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

AFCO


	Examinarea proiectului de raport

Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor
5.	Evaluarea aplicării articolului 50 din TUE
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Raportoare:

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

AFCO


Avize:

AFET
Andreas Schieder (S&D)
AD – PE689.561v03-00
AM – PE691.083v01-00

INTA
Christophe Hansen (PPE)
AL – PE691.134v02-00

EMPL
Decizie: fără aviz

	Examinarea proiectului de raport

Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor
* * *
15 iunie 2021, 13.45 - 14.45
6.	Conferința privind viitorul Europei și rolul Parlamentului European
AFCO/9/01332
	Raport prezentat Comisiei de Guy Verhofstadt, copreședinte al Comitetului executiv al Conferinței privind viitorul Europei

7.	Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent
AFCO/9/03618
	2020/2133(INI)	

Raportor:

Daniel Freund (Verts/ALE)
PR – PE663.273v02-00
AM – PE681.036v01-00
Comisie competentă:

AFCO*


Avize:

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
	Examinarea amendamentelor de compromis

Termen de depunere a amendamentelor: 12 februarie 2021, 17.00
* * *
15 iunie 2021, 14.45 - 16.15
Audiere publică
8.	Audiere privind „Puterea legislativă în UE”
AFCO/9/06180
	Prezentare realizată de către experți

– Dl René REPASI, profesor de drept internațional și drept al Uniunii Europene, Universitatea Erasmus din Rotterdam

– Dna Sara HAGEMANN, profesoară asociată la catedra de politici europene în cadrul London School of Economics and Political Science

– Dl Andreas MAURER, Catedra „Jean Monnet” pentru Studii de Integrare Europeană, profesor de științe politice și studii de integrare europeană, Universitatea din Innsbruck
(a se vedea proiectul de program separat)
* * *
15 iunie 2021, 16.45 - 17.00
9.	Comunicare a președinției privind recomandările coordonatorilor
*** Procedura de votare de la distanță ***

Verificarea cvorumului și deschiderea celei de-a doua sesiuni de votare de la distanță pentru VOTURILE FINALE (în paralel cu lucrările comisiei)

Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin sistemul EPvote.

Orele exacte de deschidere și închidere a acestei sesiuni de votare, stabilite provizoriu pentru intervalul orar 16.55-18.00 (ora Bruxelles-ului), vor fi anunțate de președinție.
10.	Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Raportor:

Helmut Scholz (The Left)
PR – PE689.799v01-00
AM – PE692.599v01-00
Comisie competentă:

AFCO*


Avize:

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

LIBE
Loránt Vincze (PPE)
AD – PE691.183v02-00
AM – PE691.463v02-00
Poziții sub formă de amendamente:

PETI*
Dolors Montserrat (PPE)
AD – PE691.283v01-00
	Adoptarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 3 mai 2021, 17.00
Rezultatul votului FINAL va fi comunicat în scris de către secretariat membrilor AFCO și va fi publicat pe site-ul Comisiei AFCO.

*** Încheierea procedurii de votare de la distanță ***
* * *
(în paralel cu procedura de votare la distanță pentru votul final)
15 iunie 2021, 17.00 - 18.45
11.	Partidele politice europene - raport 2021
AFCO/9/05510
	2021/2018(INI)	

Coraportori:

Charles Goerens (Renew)
Rainer Wieland (PPE)

Comisie competentă:

AFCO


Avize:

CONT
Isabel García Muñoz (S&D)
PA – PE691.375v01-00
	Schimb de opinii cu reprezentanții partidelor politice europene, cu dl Michael Adam (directorul Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene), cu dl Didier Kléthi (director general, DG FINS, Parlamentul European) și cu dl Norbert Lorenz (director, Serviciul Juridic, Parlamentul European)

* * *
12.	Chestiuni diverse
13.	Reuniuni următoare
	22 iunie 2021, 9.00 - 11.15 și 11.45 - 13.30 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)


