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Põhiseaduskomisjon

AFCO(2022)0517_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Teisipäev, 17. mai 2022 kell 9.00–12.00 ja 16.45–17.45  (koordinaatorite koosolek)  ja 17.45–18.45
Brüssel
Ruum: József Antall (2Q2) ja kaugosalus
17. mai 2022 kell 9.00–9.10
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
3.	Koosolekute protokollide kinnitamine
	9. november 2021	PV – PE731.491v01-00
* * * * *

*** ESIMESE kaughääletuse ALGUS ***

Päevakorrapunktide 4 ja 5 alla kuuluvate arvamuse projektide MUUDATUSETTEPANEKUTE hääletuse alguse ja lõpu täpse aja (esialgu kavandatud kell 9.10–11.00 Brüsseli aja järgi) teatab juhataja koosoleku ajal.

Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed kasutavad süsteemi EPVote.
4.	Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse ameti asutamine ning määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 muutmine
AFCO/9/06954
***I	2021/0240(COD)	COM(2021)0421 – C9-0340/2021

Arvamuse koostaja:

Helmut Scholz (The Left)
PA – PE700.579v01-00
AM – PE703.031v02-00
Vastutav:

ECON, LIBE
Luis Garicano (Renew)
Emil Radev (PPE)

	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 8. märts 2022 kell 17.00
5.	Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega tehakse Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel kindlaks, kas on olemas ilmne oht, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi
AFCO/9/07939
	2018/0902R(NLE)	

Arvamuse koostaja:

Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
AM – PE729.938v01-00
Vastutav:

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PR – PE731.646v01-00
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. aprill 2022 kell 12.00
 Sekretariaat teeb enne lõpphääletuse algust hääletuste tulemused AFCO-komisjoni liikmetele kirjalikult teatavaks ning need avaldatakse AFCO-komisjoni veebisaidil.

*** Kaughääletuse ESIMESE vooru LÕPP ***
* * *
17. mai 2022 kell 9.10–12.00
(üheaegselt kaughääletusega)

LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA SEOTUD TEGEVUS

Parlamentidevaheline komisjonide kohtumine, Euroopa Parlament – liikmesriikide parlamendid
6.	Parlamentidevahelise komisjoni koosolek teemal "EUROOPA TULEVIKU KONVERENTSI ESIMESED TULEMUSED"
AFCO/9/08960
	Liikmesriikide parlamentide liikmete ja Euroopa Parlamendi liikmete vaheline arutelu parlamendikomisjonis

9.10–9.50 Põhiseaduskomisjoni esimehe ja Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kolme kaasesimehe sissejuhatavad sõnavõtud

9.50–10.00 Kahe liikmesriigi parlamendi liikme ettekanded

10.00–11.40 Liikmesriikide parlamentide liikmete ja Euroopa Parlamendi liikmete vaheline arutelu

11.40–12.00 Lõppsõna

(vt eraldi päevakorra projekti)
* * *
17. mai 2022 kell 16.45–17.45  (koordinaatorite koosolek)
Kinnine koosolek

Koordinaatorite koosolek
* * *
17. mai 2022 kell 17.45–18.45
Komisjoni korraline koosolek

*** TEISE kaughääletuse ALGUS ***

 Muudetud arvamuse projektide LÕPPHÄÄLETUSE alguse ja lõpu täpse aja (esialgu kavandatud kell 17.50–18.50 Brüsseli aja järgi) teatab juhataja koosoleku ajal.

Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed kasutavad süsteemi EPVote.
7.	Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse ameti asutamine ning määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 muutmine
AFCO/9/06954
***I	2021/0240(COD)	COM(2021)0421 – C9-0340/2021

Arvamuse koostaja:

Helmut Scholz (The Left)
PA – PE700.579v01-00
AM – PE703.031v02-00
Vastutav:

ECON, LIBE
Luis Garicano (Renew)
Emil Radev (PPE)

	Arvamuse projekti vastuvõtmine
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 8. märts 2022 kell 17.00
8.	Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega tehakse Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel kindlaks, kas on olemas ilmne oht, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi
AFCO/9/07939
	2018/0902R(NLE)	

Arvamuse koostaja:

Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)
AM – PE729.938v01-00
Vastutav:

LIBE
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PR – PE731.646v01-00
	Arvamuse projekti vastuvõtmine
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. aprill 2022 kell 12.00
Sekretariaat teeb lõpphääletuse tulemused AFCO-komisjoni liikmetele kirjalikult teatavaks ning need avaldatakse AFCO-komisjoni veebisaidil.

*** Kaughääletuse TEISE vooru LÕPP ***
9.	Euroopa tuleviku konverentsi järelmeetmed – järgmised sammud AFCO-komisjonis
AFCO/9/08999
	Arvamuste vahetus
* * *
10.	Muud küsimused
11.	Järgmised koosolekud
	20. juuni 2022 kell 15.00–18.30 (Brüssel)
21. juuni 2022 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

