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Комисия по бюджети

BUDG(2019)0903_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Вторник, 3 септември 2019 г., 9.00–10.30 ч.  (заседание на координаторите)  и 10.30–12.30 ч. и 15.00–16.30 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
3 септември 2019 г., 9.00–10.30 ч.
Заседание на координаторите (при закрити врата)
* * *
3 септември 2019 г., 10.30–12.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	10 юли 2019 г.	PV – PE639.788v01-00

22-23 юли 2019 г.	PV – PE639.936v01-00
*** Време за гласуване ***
4.	Проект на коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2019 г. – вписване на излишъка от 2018 финансова година
BUDG/9/00465
	2019/2021(BUD)	

Докладчик:

Джон Хауърт (S&D)
PR – PE639.764v01-00
AM – PE639.925v01-00
Водеща:

BUDG


 
	Приемане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 25 юли 2019 г., 12.00 ч.

5.	Проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2019 г. – Увеличение на средствата за основните програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“
BUDG/9/00474
	2019/2022(BUD)	

Докладчик:

Джон Хауърт (S&D)
PR – PE639.766v01-00
AM – PE639.929v01-00
Водеща:

BUDG


 
	Приемане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 25 юли 2019 г., 12.00 ч.

6.	Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

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

Докладчик:

Зигфрид Мурешан (PPE)
PR – PE639.746v01-00
Водеща:

BUDG


Подпомагаща:

REGI


 
	Приемане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 25 юли 2019 г., 12.00 ч.

7.	Проект на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2019 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
BUDG/9/00477
	2019/2024(BUD)	

Докладчик:

Джон Хауърт (S&D)
PR – PE639.768v01-00
Водеща:

BUDG


 
	Приемане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 25 юли 2019 г., 12.00 ч.

8.	Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията
BUDG/9/00584
	2019/2036(BUD)	COM(2019)0290 – C9-0026/2019

Докладчик:

Богдан Жонца (ЕКР)
PR – PE639.767v01-00
AM – PE639.911v01-00
Водеща:

BUDG


 
	Приемане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 25 юли 2019 г., 12.00 ч.

9.	Бюджет за 2019 г.: Раздел III – Комисия
Докладчик: Джон Хауърт (S&D)
– Искания за трансфер на бюджетни кредити
10.	Бюджет за 2019 г.: Други раздели
Докладчик: Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
- Омбудсман: 4/2019
– Други искания за трансфер на бюджетни кредити
11.	Политика в областта на сградния фонд
Докладчик: Фабиен Келер (Renew)
ЕСВД: сграда на NEO, Брюксел
– Други искания
*** Край на гласуването ***
* * *
12.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
BUDG/9/00540
	2019/2028(BUD)	

Съдокладчици:

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

Водеща:

BUDG –
(PPE)

Подпомагащи:

AFET –
Михаел Галер (PPE)
PA – PE639.811v01-00

DEVE –
Шарл Гьоренс (Renew)
PA – PE639.818v01-00

INTA –
Бернд Ланге (S&D)
AB – PE640.003v01-00

CONT –
Корина Крецу (S&D)
PA – PE639.783v02-00

ECON –
Зигфрид Мурешан (PPE)
PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

EMPL –
Луция Дюриш Николсонова (ECR)
PA – PE639.697v01-00

ENVI –
Паскал Канфен (Renew)
PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

ITRE –
Адина-Йоана Вълян (PPE)
PA – PE639.655v01-00

IMCO –
Свеня Хан (Renew)
PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

TRAN –
Даниел Фройнд (Verts/ALE)
PA – PE639.932v01-00

REGI –
Юнус Омаржи (GUE/NGL)
PA – PE639.988v01-00

AGRI –
Паоло Де Кастро (S&D)
PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

PECH –
Крис Дейвис (Renew)
PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

CULT –
Петра Камереверт (S&D)
PA – PE639.789v01-00

JURI –
Люси Нетсинга (Renew)


LIBE –
Гуендолин Делбос-Корфийлд (Verts/ALE)
PA – PE639.622v01-00

AFCO –
Антонио Таяни (PPE)
PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00

FEMM –
Франсис Фицджералд (PPE)
PA – PE639.795v01-00

PETI –
Решение: без становище

 
	Представяне на работния документ относно позицията на Съвета

* * *
3 септември 2019 г., 15.00–16.30 ч.
13.	Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)
BUDG/9/00610
	2019/2037(BUD)	

Докладчик:

Джон Хауърт (S&D)
PR – PE639.790v01-00
Водеща:

BUDG


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 6 септември 2019 г., 10.00 ч.

14.	Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

BUDG/9/00602
	2019/2039(BUD)	COM(2019)0600 – C9-0029/2019

Докладчик:

Джон Хауърт (S&D)
PR – PE639.931v01-00
Водеща:

BUDG


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 6 септември 2019 г., 10.00 ч.

15.	Политика в областта на сградния фонд
- EULisa: разширяване на оперативно звено, Страсбург
- ЕСВД: допълнителни офисни помещения, Брюксел
- Друга получена информация
------
16.	Разни въпроси
17.	Следващи заседания
Понеделник, 23 септември 2019 г. (Брюксел)
Вторник, 24 септември 2019 г. (Брюксел)

