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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre ústavné veci

AFCO(2022)0126_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 26. januára 2022 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C50) a účasť na diaľku

26. januára 2022 od 9.00 h

Ustanovujúca schôdza

Otvorenie schôdze dočasným predsedníctvom

1. Voľba predsedu

S novozvoleným predsedníctvom

2. Voľba prvého podpredsedu

3. Voľba druhého podpredsedu

4. Voľba tretieho podpredsedu

5. Voľba štvrtého podpredsedu

* * *
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Riadna schôdza výboru

6. Prijatie programu schôdze

7. Oznámenia predsedníctva

8. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

9. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 15. júna 2021 PV – PE699.279v01-00
 22. júna 2021 PV – PE703.105v01-00

* * *

***Otvorenie prvého hlasovania na diaľku***

Presný čas začatia a ukončenia prvého hlasovania o POZMEŇUJÚCICH 
NÁVRHOCH oznámi predseda počas schôdze.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní, použijú systém EPvote.

10. Návrh nariadenia Rady o priamych a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady (76/787/ESUO, 
EHS, Euratom) a Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu pripojený k tomuto rozhodnutiu
AFCO/9/04472

2020/2220(INL)

Spravodajca:
Domènec Ruiz Devesa (S&D) PR – PE693.622v03-00

AM – PE699.325v01-00
AM – PE699.299v01-00

Gestorský výbor:
AFCO

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. november 2021, 17.00 h

Výsledok hlasovania o POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOCH bude členom výboru 
AFCO oznámený písomne sekretariátom do začiatku záverečného hlasovania a 
uverejní sa na webovej stránke výboru AFCO.

*** Koniec prvého hlasovania na diaľku ***

* * *

(súbežne s hlasovaním na diaľku)

11. Zriadenie Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
a zmena nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010
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AFCO/9/06954
***I 2021/0240(COD) COM(2021)0421 – C9-0340/2021

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Helmut Scholz (The Left)

Gestorský výbor:
ECON, LIBELuis Garicano (Renew)

Emil Radev (PPE)
 výmena názorov

* * *

26. januára 2022 od 13.45 do 15.45 h

Verejné vypočutie

12. Vypočutie na tému Európska verejná sféra: úloha európskych politických strán a 
výzvy spojené so sociálnymi platformami
AFCO/9/08080
 výklad expertov:

– prof. Dr. Thomas RISSE, profesor medzinárodných vzťahov, Inštitút politických 
vied Otta Suhra, Freie Universität Berlin, Nemecko

– prof. Dr. Antonio BAR CENDÓN, profesor ústavného práva a vedúci katedry Jeana 
Monneta „ad personam“ pre právo a politiku EÚ, Právnická fakulta Univerzity vo 
Valencii, Španielsko

– Dr. Uta RUßMANN, vedúca výskumná pracovníčka, katedra komunikácie, FHWien 
der WKW, Univerzita aplikovaných vied pre riadenie a komunikáciu, Rakúsko

(pozri osobitný návrh programu)

13. Správa Komisie o právnom štáte 2021
AFCO/9/07270

2021/2180(INI)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Sophia in 't Veld (Renew) PA – PE703.001v01-00

Gestorský výbor:
LIBE* Terry Reintke (Verts/ALE)

 preskúmanie návrhu stanoviska
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

* * *

26. januára 2022 od 16.45 h
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***Otvorenie druhého hlasovania na diaľku***

Presný čas začatia a ukončenia ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA, ktoré je 
predbežne plánované od 16.50 do 17.50 h (bruselského času), oznámi predseda 
počas schôdze.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní, použijú systém EPvote.

14. Návrh nariadenia Rady o priamych a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady (76/787/ESUO, 
EHS, Euratom) a Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu pripojený k tomuto rozhodnutiu
AFCO/9/04472

2020/2220(INL)

Spravodajca:
Domènec Ruiz Devesa (S&D) PR – PE693.622v03-00

AM – PE699.325v01-00
AM – PE699.299v01-00

Gestorský výbor:
AFCO

 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. november 2021, 17.00 h

Výsledok ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA bude členom výboru 
AFCO oznámený písomne sekretariátom a uverejní sa na webovej stránke výboru 
AFCO.

*** Koniec druhého hlasovania na diaľku ***

* * *

(súbežne s hlasovaním na diaľku)

15. Predsedníctvo Rady
AFCO/9/01050
 predstavenie programu predsedníctva Rady – Clément BEAUNE, štátny tajomník 

ministra pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky zodpovedný za 
európske záležitosti

* * *

16. Rôzne otázky

17. Nasledujúce schôdze
 10. februára 2022 od 9.00 do 12.00 h (Brusel)
 28. februára 2022 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
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