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Comisia pentru bugete

BUDG(2019)1125_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Luni, 25 noiembrie 2019, 19.00 - 20.30 și 20.30 - 21.00 (reuniune a coordonatorilor)
Strasbourg
Sala: Louise Weiss (N1.3)
25 noiembrie 2019, 19.00 - 20.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	6 noiembrie 2019	PV – PE643.094v01-00

* * *
4.	Rezultatul concilierii privind bugetul 2020
- Schimb de opinii
* * *
5.	Proiect de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2019: ajustări ale creditelor administrative ale instituțiilor UE în funcție de cele mai recente informații disponibile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)
BUDG/9/01836
	2019/2147(BUD)	

Raportor:

John Howarth (S&D)

Comisie competentă:

BUDG


 
	Schimb de opinii (de confirmat)

*** Votare ***
6.	Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020
BUDG/9/00527
	2019/2027(BUD)	COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Raportoare:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE640.619v01-00
Comisie competentă:

BUDG


 
	Examinarea și adoptarea proiectului de raport (de confirmat)

Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2019, 12.00
7.	Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate care au drept scop să răspundă provocărilor actuale legate de migrație, de fluxurile de refugiați și de amenințările la adresa securității
BUDG/9/00526
	2019/2026(BUD)	COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Raportoare:

Monika Hohlmeier (PPE)

Comisie competentă:

BUDG


 
	Examinarea și adoptarea proiectului de raport (de confirmat)

8.	Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a-i oferi asistență Greciei
BUDG/9/01688
	2019/2137(BUD)	COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Raportoare:

Eva Kaili (S&D)
PR – PE642.958v01-00
AM – PE643.102v01-00
Comisie competentă:

BUDG


Avize:

REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE643.063v01-00
 
	Adoptarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 7 noiembrie 2019, 12.00
9.	Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)
BUDG/9/00464
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Raportor pentru aviz:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE640.654v01-00
Comisie competentă:

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

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

BUDG


 
	Adoptarea proiectului de aviz

10.	Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană
BUDG/9/01197
***	2019/0173(NLE)	

Raportor pentru aviz:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
Comisie competentă:

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

DEVE –
(ID)


BUDG


 
	Adoptarea proiectului de aviz

11.	Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020
BUDG/9/01802
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Președinte:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Comisie competentă:

AGRI –
Norbert Lins (PPE)

 
	Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

12.	Prevederi tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021
BUDG/9/01804
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Președinte:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Comisie competentă:

AGRI


 
	Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

13.	Bugetul 2019: secțiunea III – Comisia
Raportor: John Howarth (S&D)
- DEC 26/2019
- Alte cereri de transfer
14.	Bugetul 2019: alte secțiuni
Raportor: José Manuel Fernandes (PPE)
- PE: C14/2019
- CoR: INF 4/2019
- CCE: VAB18-T19
- Alte cereri de transfer
15.	Politica imobiliară
Raportoare: Fabienne Keller (RE)
- Alte cereri
*** Sfârșitul votării ***
16.	Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)
BUDG/9/00458
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Raportoare pentru aviz:

Margarida Marques (S&D)

Comisie competentă:

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

DEVE, BUDG
 
	Examinarea proiectului de aviz

------
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
12 decembrie 2019
* * *
25 noiembrie 2019, 20.30 - 21.00
Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise)

