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Επιτροπή Προϋπολογισμών

BUDG(2019)1125_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, από τις 19.00 έως τις 20.30 και από τις 20.30 έως τις 21.00 (συνεδρίαση των συντονιστών)
Στρασβούργο
Αίθουσα: Louise Weiss (N1.3)
25 Νοεμβρίου 2019, από τις 19.00 έως τις 20.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	6 Νοεμβρίου 2019	PV – PE643.094v01-00
* * *
4.	Αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής - Προϋπολογισμός 2020
- Ανταλλαγή απόψεων
* * *
5.	Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό 2019 - Προσαρμογές διοικητικών πιστώσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
BUDG/9/01836
	2019/2147(BUD)	

Εισηγητής:

John Howarth (S&D)

Επί της ουσίας:

BUDG


 
	Ανταλλαγή απόψεων (προς επιβεβαίωση)
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
6.	Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020
BUDG/9/00527
	2019/2027(BUD)	COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Εισηγήτρια:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE640.619v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG


 
	Εξέταση και έγκριση του σχεδίου έκθεσης (προς επιβεβαίωση)
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Οκτωβρίου 2019, ώρα 12.00
7.	Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας
BUDG/9/00526
	2019/2026(BUD)	COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Εισηγήτρια:

Monika Hohlmeier (PPE)

Επί της ουσίας:

BUDG


 
	Εξέταση και έγκριση του σχεδίου έκθεσης (προς επιβεβαίωση)
8.	Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα
BUDG/9/01688
	2019/2137(BUD)	COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Εισηγήτρια:

Εύα Καϊλή (S&D)
PR – PE642.958v01-00
AM – PE643.102v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG


Γνωμοδότηση:

REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE643.063v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 7 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12.00
9.	Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)
BUDG/9/00464
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE640.654v01-00
Επί της ουσίας:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Γνωμοδότηση:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00

BUDG


 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
10.	Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
BUDG/9/01197
***	2019/0173(NLE)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
Επί της ουσίας:

PECH –
Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Γνωμοδότηση:

DEVE –
(ID)


BUDG


 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
11.	Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020
BUDG/9/01802
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Πρόεδρος:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Επί της ουσίας:

AGRI –
Norbert Lins (PPE)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφήν επιστολής
12.	Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021
BUDG/9/01804
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Πρόεδρος:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Επί της ουσίας:

AGRI


 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφήν επιστολής
13.	Προϋπολογισμός 2019: Τμήμα III - Επιτροπή
Εισηγητής: John Howarth (S&D)
- DEC 26/2019
- Λοιπές αιτήσεις μεταφοράς
14.	Προϋπολογισμός 2019: Άλλα τμήματα
Εισηγητής: José Manuel Fernandes (PPE)
- ΕΚ: C14/2019
- ΕτΠ: INF 4/2019
- ΕΕΣ: VAB18-T19
- Λοιπές αιτήσεις μεταφοράς
15.	Κτιριακή πολιτική
Εισηγήτρια: Fabienne Keller (Renew)
- Λοιπές αιτήσεις
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
16.	Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
BUDG/9/00458
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Margarida Marques (S&D)

Επί της ουσίας:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Γνωμοδότηση:

DEVE, BUDG
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
------
17.	Διάφορα
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
12 Δεκεμβρίου 2019
* * *
25 Νοεμβρίου 2019, από τις 20.30 έως τις 21.00
Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)

