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Комисия по бюджети

BUDG(2019)1125_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Понеделник, 25 ноември 2019 г., 19.00–20.30 ч. и 20.30–21.00 ч.  (заседание на координаторите)
Страсбург
Зала: „Луиз Вайс“ (N1.3)
25 ноември 2019 г., 19.00–20.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	6 ноември 2019 г.	PV – PE643.094v01-00

* * *
4.	Резултат от помирителната процедура относно бюджета за 2020 г.
- Размяна на мнения
* * *
5.	Проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2019 г. – Корекции на бюджетните кредити за административни разходи на институциите на ЕС в съответствие с най-актуалната налична информация и актуализация на приходите (собствени ресурси)
BUDG/9/01836
	2019/2147(BUD)	

Докладчик:

Джон Хауърт (S&D)

Водеща:

BUDG


 
	Размяна на мнения (подлежи на потвърждение)

*** Време за гласуване ***
6.	Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.
BUDG/9/00527
	2019/2027(BUD)	COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Докладчик:

Моника Холмайер (PPE)
PR – PE640.619v01-00
Водеща:

BUDG


 
	Разглеждане и приемане на проекта на доклад (подлежи на потвърждение)
	Краен срок за внасяне на измененията: 22 октомври 2019 г., 12.00 ч.

7.	Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
BUDG/9/00526
	2019/2026(BUD)	COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Докладчик:

Моника Холмайер (PPE)

Водеща:

BUDG


 
	Разглеждане и приемане на проекта на доклад (подлежи на потвърждение)

8.	Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Гърция
BUDG/9/01688
	2019/2137(BUD)	COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Докладчик:

Ева Каили (S&D)
PR – PE642.958v01-00
AM – PE643.102v01-00
Водеща:

BUDG


Подпомагащи:

REGI –
Юнус Омаржи (GUE/NGL)
AL – PE643.063v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 7 ноември 2019 г., 12.00 ч.

9.	Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)
BUDG/9/00464
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Докладчик по становище:

Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
PA – PE640.654v01-00
Водеща:

PECH –
Жуан Ферейра (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Подпомагащи:

DEVE –
Каролин Роз (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00

BUDG


 
	Приемане на проекта на становище

10.	Сключване от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност
BUDG/9/01197
***	2019/0173(NLE)	

Докладчик по становище:

Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
PA – PE643.027v01-00
Водеща:

PECH –
Нуну Мелу (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Подпомагащи:

DEVE –
(ID)


BUDG


 
	Приемане на проекта на становище

11.	Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година
BUDG/9/01802
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Председател:

Йоан Ван Овертвелд (ECR)

Водеща:

AGRI –
Норберт Линс (PPE)

 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо

12.	Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.
BUDG/9/01804
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Председател:

Йоан Ван Овертвелд (ECR)

Водеща:

AGRI


 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо

13.	Бюджет за 2019 г.: Раздел III – Комисия
Докладчик: Джон Хауърт (S&D)
- DEC 26/2019
– Други искания за трансфер на бюджетни кредити
14.	Бюджет за 2019 г.: Други раздели
Докладчик: Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
- EП: C14/2019
- Комитет на регионите: INF 4/2019
- Сметна палата: VAB18-T19
– Други искания за трансфер на бюджетни кредити
15.	Политика в областта на сградния фонд
Докладчик: Фабиен Келер (RE)
– Други искания
*** Край на гласуването ***
16.	Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)
BUDG/9/00458
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Докладчик по становище:

Маргарида Маркеш (S&D)

Водеща:

PECH –
Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Подпомагащи:

DEVE, BUDG
 
	Разглеждане на проекта на становище

------
17.	Разни въпроси
18.	Следващи заседания
12 декември 2019 г.
* * *
25 ноември 2019 г., 20.30–21.00 ч.
Заседание на координаторите (при закрити врати)

