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Výbor pre rozpočet

BUDG(2019)1125_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Mimoriadna schôdza
pondelok 25. novembra 2019 od 19.00 do 20.30 h a od 20.30 do 21.00 h  (schôdza koordinátorov)
Štrasburg
Miestnosť: Louise Weiss (N1.3)
25. novembra 2019 od 19.00 do 20.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	6. novembra 2019	PV – PE643.094v01-00
* * *
4.	Výsledok zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2020
– výmena názorov
* * *
5.	Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019: Úpravy administratívnych výdavkov inštitúcií EÚ v súlade s najnovšími dostupnými informáciami a aktualizácia príjmov (vlastných zdrojov)
BUDG/9/01836
	2019/2147(BUD)	

Spravodajca:

John Howarth (S&D)

Gestorský výbor:

BUDG


 
	výmena názorov (má sa potvrdiť)
*** Hlasovanie ***
6.	Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2020
BUDG/9/00527
	2019/2027(BUD)	COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Spravodajkyňa:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE640.619v01-00
Gestorský výbor:

BUDG


 
	preskúmanie a prijatie návrhu správy (má sa potvrdiť)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 22. október 2019, 12.00 h
7.	Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb
BUDG/9/00526
	2019/2026(BUD)	COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Spravodajkyňa:

Monika Hohlmeier (PPE)

Gestorský výbor:

BUDG


 
	preskúmanie a prijatie návrhu správy (má sa potvrdiť)
8.	Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku
BUDG/9/01688
	2019/2137(BUD)	COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Spravodajkyňa:

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

BUDG


Výbory požiadané o stanovisko:

REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE643.063v01-00
 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. november 2019, 12.00 h
9.	Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)
BUDG/9/00464
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE640.654v01-00
Gestorský výbor:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

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

BUDG


 
	prijatie návrhu stanoviska
10.	Uzavretie v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom
BUDG/9/01197
***	2019/0173(NLE)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
Gestorský výbor:

PECH –
Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE –
(ID)


BUDG


 
	prijatie návrhu stanoviska
11.	Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o flexibilitu medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020
BUDG/9/01802
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Predseda:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Gestorský výbor:

AGRI –
Norbert Lins (PPE)

 
	prijatie návrhu stanoviska vo forme listu
12.	Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021
BUDG/9/01804
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Predseda:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Gestorský výbor:

AGRI


 
	prijatie návrhu stanoviska vo forme listu
13.	Rozpočet na rok 2019: oddiel III – Komisia
Spravodajca: John Howarth (S&D)
– DEC 26/2019
– akákoľvek ďalšia žiadosť o presun
14.	Rozpočet na rok 2019: iné oddiely
Spravodajca: José Manuel Fernandes (PPE)
– EP: C14/2019
– VR: INF 4/2019
– Dvor audítorov: VAB18-T19
– akákoľvek ďalšia žiadosť o presun
15.	Politika v oblasti nehnuteľností
Spravodajkyňa: Fabienne Keller (Renew Europe)
– akákoľvek žiadosť
*** Koniec hlasovania ***
16.	Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)
BUDG/9/00458
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Margarida Marques (S&D)

Gestorský výbor:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE, BUDG
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
------
17.	Rôzne otázky
18.	Nasledujúce schôdze
12. decembra 2019
* * *
25. novembra 2019 od 20.30 do 21.00 h
Schôdza koordinátorov (za zatvorenými dverami)

