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NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement

2019-2024

Commissie constitutionele zaken

AFCO(2022)0517_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 17 mei 2022, 9.00 - 12.00 uur en 16.45 - 17.45 uur  (coördinatorenvergadering)  

en 17.45 - 18.45 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2) en deelname op afstand

17 mei 2022, 9.00 - 9.10 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 9 november 2021 PV – PE731.491v01-00

* * * * *

*** OPENING van de EERSTE stemprocedure op afstand ***

Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van de stemming over de 
AMENDEMENTEN op de ontwerpadviezen onder punten 4 en 5, voorlopig gepland 
van 9.10 tot 11.00 uur (Brusselse tijd), zal door de voorzitter tijdens de vergadering 
worden meegedeeld
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Alle leden die deelnemen aan de stemming, brengen hun stem uit met behulp van 
EPvote.

4. Oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en 
terrorismefinanciering en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, 
(EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010
AFCO/9/06954
***I 2021/0240(COD) COM(2021)0421 – C9-0340/2021

Rapporteur voor advies:
Helmut Scholz (The Left) PA – PE700.579v01-00

AM – PE703.031v02-00
Bevoegd:

ECON, LIBELuis Garicano (Renew)
Emil Radev (PPE)

 Goedkeuring amendementen
 Termijn voor de indiening van amendementen: 8 maart 2022, 17.00 uur

5. Voorstel voor een besluit van de Raad houdende de constatering, overeenkomstig 
artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat er een 
duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de 
waarden waarop de Unie berust
AFCO/9/07939

2018/0902R(NLE)

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

Bevoegd:
LIBE Gwendoline Delbos-Corfield 

(Verts/ALE)
PR – PE731.646v01-00

 Goedkeuring amendementen
 Termijn voor de indiening van amendementen: 7 april 2022, 12.00 uur

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

*** EINDE van de EERSTE stemprocedure op afstand ***

* * *

17 mei 2022, 9.10 - 12.00 uur

(gelijktijdig met de stemming op afstand)

ACTIVITEITEN MET NATIONALE PARLEMENTEN
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Interparlementaire commissievergadering (ICM), Europees Parlement – nationale 
parlementen

6. Interparlementaire commissievergadering over "De eerste resultaten van de 
Conferentie over de toekomst van Europa"
AFCO/9/08960
 Commissiedebat met leden van nationale parlementen en leden van het Europees 

Parlement

9.10 - 9.50 uur: Inleiding door de AFCO-voorzitter en de drie medevoorzitters van de 
raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa

9.50 - 10.00 uur: Presentaties door twee nationale parlementsleden

10.00 - 11.40 uur: Debat met leden van nationale parlementen en leden van het 
Europees Parlement

11.40 - 12.00 uur: Slotopmerkingen

(zie afzonderlijke ontwerpagenda)

* * *

17 mei 2022, 16.45 - 17.45 uur  (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

Coördinatorenvergadering

* * *

17 mei 2022, 17.45 - 18.45 uur

Gewone commissievergadering

*** OPENING van de TWEEDE stemprocedure op afstand ***

Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van de stemming voor de 
EINDSTEMMING over de ontwerpadviezen als gewijzigd, voorlopig gepland van 
17.50 tot 18.50 uur (Brusselse tijd), zal door de voorzitter tijdens de vergadering 
worden meegedeeld

Alle leden die deelnemen aan de stemming, brengen hun stem uit met behulp van 
EP Vote.

7. Oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en 
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terrorismefinanciering en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, 
(EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010
AFCO/9/06954
***I 2021/0240(COD) COM(2021)0421 – C9-0340/2021

Rapporteur voor advies:
Helmut Scholz (The Left) PA – PE700.579v01-00

AM – PE703.031v02-00
Bevoegd:

ECON, LIBELuis Garicano (Renew)
Emil Radev (PPE)

 Goedkeuring ontwerpadvies
 Termijn voor de indiening van amendementen: 8 maart 2022, 17.00 uur

8. Voorstel voor een besluit van de Raad houdende de constatering, overeenkomstig 
artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat er een 
duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de 
waarden waarop de Unie berust
AFCO/9/07939

2018/0902R(NLE)

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

Bevoegd:
LIBE Gwendoline Delbos-Corfield 

(Verts/ALE)
PR – PE731.646v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies
 Termijn voor de indiening van amendementen: 7 april 2022, 12.00 uur

De uitslag van de eindstemmingen wordt schriftelijk aan de leden van AFCO 
meegedeeld door het secretariaat en wordt ook op de website van AFCO geplaatst.

*** EINDE van de TWEEDE stemprocedure op afstand ***

9. De follow-up van de Conferentie over de toekomst van Europa - volgende 
stappen van AFCO
AFCO/9/08999
 Gedachtewisseling

* * *

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen
 20 juni 2022, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
 21 juni 2022, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)
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