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Výbor pre rozpočet

BUDG(2019)0722_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 22. júla 2019 od 15.00 do 18.30 h
utorok 23. júla 2019 od 9.00 do 11.30 h a od 11.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)
Brusel
Miestnosť: Altiero Spinelli (5G-3)
22. júla 2019 od 15.00 do 18.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2018
BUDG/9/00465
	2019/2021(BUD)	

Gestorský výbor:

BUDG


 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. júl 2019, 12.00 h
4.	Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+
BUDG/9/00474
	2019/2022(BUD)	

Gestorský výbor:

BUDG


 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. júl 2019, 12.00 h
5.	Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

BUDG/9/00475
	2019/2023(BUD)	COM(2019)0206 – C9-0005/2019

Spravodajca:

Siegfried Mureșan (PPE)
PR – PE639.746v01-00
Gestorský výbor:

BUDG


Výbory požiadané o stanovisko:

REGI


 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. júl 2019, 12.00 h
6.	Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019 pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku
BUDG/9/00477
	2019/2024(BUD)	

Gestorský výbor:

BUDG


 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. júl 2019, 12.00 h
7.	Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)
BUDG/9/00610
	2019/2037(BUD)	

Gestorský výbor:

BUDG


 
	výklad Komisie
8.	Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie
BUDG/9/00584
	2019/2036(BUD)	COM(2019)0290 – C9-0026/2019

Gestorský výbor:

BUDG


 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. júl 2019, 12.00 h
9.	Pilotné projekty a prípravné akcie v rozpočte na roky 2019 a 2020
BUDG/9/00480

Spoluspravodajcovia:

Monika Hohlmeier (PPE)
Daniele Viotti
DT – PE634.494v01-00
 
	výmena názorov
10.	Politika v oblasti nehnuteľností
– všetky prijaté informácie
* * *
Spoločne s Výborom pre zahraničné veci
11.	Výmena názorov o rozšírení trustového fondu EÚ v reakcii na krízu v Sýrii: fond Madad
* * *
23. júla 2019 od 9.00 do 11.30 h
*** Hlasovanie ***
12.	Rozpočet na rok 2019: oddiel III – Komisia
– DEC 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019
– akákoľvek ďalšia žiadosť o presun
13.	Rozpočet na rok 2019: iné oddiely
Spravodajca: José Manuel Fernandes (PPE)
– SD: INF 3/2019
– Európsky dvor audítorov: VAB03-A19, VAB04-C19, VAB05-T19, VAB06-T19, VAB07-C19, VAB08-A19, VAB09-A19, VAB10-C19, VAB11-A19, VAB12-C19
– Európsky dvor audítorov: plán pracovných miest
– VR: INF 2/2019
– VR: plán pracovných miest
– EDPS: č. 1/2019
– ombudsman: plán pracovných miest č. 2/2019
– akákoľvek ďalšia žiadosť o presun
14.	Politika v oblasti nehnuteľností
– ESVČ: Rangún, Mjanmarsko
– akákoľvek ďalšia žiadosť
*** Koniec hlasovania ***
15.	Výročná schôdza s agentúrami EÚ
BUDG/9/00539
	výmena názorov
16.	Priority Výboru pre rozpočet v novom volebnom období
BUDG/9/00678
	výmena názorov
------
17.	Rôzne otázky
18.	Nasledujúce schôdze
2. – 3. septembra 2019 (Brusel)
23. júla 2019 od 11.30 do 12.30 h
Schôdza koordinátorov (za zatvorenými dverami)

