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Comisia pentru afaceri constituționale

AFCO(2021)0622_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Marți, 22 iunie 2021, 9.00 - 11.15 și 11.45 - 13.30 și 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2) și participare de la distanță
22 iunie 2021, 9.00 - 9.10
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
* * *
22 iunie 2021, 9.10 - 9.15
*** 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 9.10-10.30 (ora Bruxelles-ului), vor fi anunțate de președinție.
3.	Amendamente la Regulamentul de procedură al Parlamentului care vizează articolele 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235, Anexa V și adăugarea unui articol nou 106a
AFCO/9/05945
	2021/2048(REG)	

Raportoare:

Gabriele Bischoff (S&D)
PR – PE692.659v03-00
AM – PE693.669v01-00
Comisie competentă:

AFCO


	Examinarea și adoptarea amendamentelor
Termen de depunere a amendamentelor: 31 mai 2021, 17.00
4.	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 și adoptarea amendamentelor
Termen de depunere a amendamentelor: 12 februarie 2021, 17.00
Rezultatul provizoriu al voturilor asupra AMENDAMENTELOR va fi comunicat în scris de către secretariat membrilor Comisiei AFCO.

*** Încheierea procedurii de votare de la distanță ***
* * *
(în paralel cu procedura de votare de la distanță a amendamentelor)
22 iunie 2021, 9.15 - 11.15
Reuniune Parlamentul European - parlamentele naționale
5.	Reuniune interparlamentară la nivel de comisii pe temele „ Reforma legislației electorale a Uniunii Europene” și „Dreptul de anchetă al Parlamentului European”
AFCO/9/06267
	Schimb de opinii cu membri ai parlamentelor naționale și deputați în Parlamentul European
9.15 – 9.45 DECLARAȚII INTRODUCTIVE

9.45 – 11.15 Partea I: REFORMA LEGISLAȚIEI ELECTORALE A UNIUNII EUROPENE
(a se vedea proiectul de ordine de zi separat)

(ÎNTRERUPERE de la 11.15 la 11.45)
22 iunie 2021, 11.45 - 13.30
Reuniune Parlamentul European - parlamentele naționale
6.	Reuniune interparlamentară la nivel de comisii pe temele „ Reforma legislației electorale a Uniunii Europene” și „Dreptul de anchetă al Parlamentului European”
AFCO/9/06267
	Schimb de opinii cu membri ai parlamentelor naționale și deputați în Parlamentul European
11.45 – 13.15 Partea II: DREPTUL DE ANCHETĂ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN

13.15 – 13.30 OBSERVAȚII FINALE
(a se vedea proiectul de ordine de zi separat)
* * *
22 iunie 2021, 16.45 - 18.45
*** Procedura de votare de la distanță ***

Verificarea cvorumului și deschiderea celei de a doua sesiuni de votare de la distanță pentru VOTURILE FINALE privind proiectele de rapoarte, astfel cum au fost modificate, și pentru VOTUL UNIC privind proiectul de aviz sub formă de scrisoare (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 16.50-17.50 (ora Bruxelles-ului), vor fi anunțate de președinție.
7.	Amendamente la Regulamentul de procedură al Parlamentului care vizează articolele 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235, Anexa V și adăugarea unui articol nou 106a
AFCO/9/05945
	2021/2048(REG)	

Raportoare:

Gabriele Bischoff (S&D)
PR – PE692.659v03-00
AM – PE693.669v01-00
Comisie competentă:

AFCO


	Adoptarea proiectului de raport
Termen de depunere a amendamentelor: 31 mai 2021, 17.00
8.	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
	Adoptarea proiectului de raport
Termen de depunere a amendamentelor: 12 februarie 2021, 17.00
9.	Elaborarea de orientări privind aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii
AFCO/9/06127
	2021/2071(INI)	

Comisie competentă:

BUDG, CONT*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE693.668v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare
Rezultatul voturilor FINALE vor fi comunicate în scris de către secretariat membrilor AFCO și vor fi publicate pe site-ul Comisiei AFCO.

*** Încheierea procedurii de votare de la distanță ***
* * *
(în paralel cu procedura de votare de la distanță pentru voturile finale și votul unic)
10.	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
	Examinarea proiectului de raport
Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor
11.	Evaluarea implementării 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

	Continuarea examinării proiectului de raport
Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor
12.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022 - toate secțiunile
Raportor pentru aviz:
Antonio Tajani (PPE)
Comisie competentă: BUDG
• Prezentarea abordării raportorului AFCO în ceea ce privește amendamentele bugetare
13.	Documentul de lucru nr. 4 „Principiile subsidiarității și proporționalității”
AFCO/9/05926

Raportor:

Jacek Saryusz-Wolski (ECR)

	Al doilea schimb de opinii: examinarea unui document de lucru
* * *
14.	Chestiuni diverse
15.	Reuniuni următoare
	14 iulie 2021, 9.00 - 12.00 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

