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Odbor za proračun

BUDG(2019)1125_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Izredna seja
v ponedeljek, 25. novembra 2019, od 19.00 do 20.30 in od 20.30 do 21.00 (sestanek koordinatorjev)
Strasbourg
Sejna soba: Louise Weiss (N1.3)
25. november 2019 od 19.00 do 20.30
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
3.	Sprejetje zapisnika s seje:
	6. novembra 2019	PV – PE643.094v01-00

* * *
4.	Izid spravnega postopka o proračunu za leto 2020
– Izmenjava mnenj
* * *
5.	Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2019: Prilagoditev upravnih odobritev institucij EU v skladu z najnovejšimi razpoložljivimi informacijami in posodobitev prihodkov (lastna sredstva)
BUDG/9/01836
	2019/2147(BUD)	

Poročevalec:

John Howarth (S&D)

Pristojni odbor:

BUDG


	Izmenjava mnenj (še ni potrjeno)

*** Glasovanje ***
6.	Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020
BUDG/9/00527
	2019/2027(BUD)	COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Poročevalka:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE640.619v01-00
Pristojni odbor:

BUDG


	Obravnava in sprejetje osnutka poročila (še ni potrjeno)
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 22. oktober 2019 ob 12.00

7.	Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj
BUDG/9/00526
	2019/2026(BUD)	COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Poročevalka:

Monika Hohlmeier (PPE)

Pristojni odbor:

BUDG


	Obravnava in sprejetje osnutka poročila (še ni potrjeno)

8.	Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji
BUDG/9/01688
	2019/2137(BUD)	COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Poročevalka:

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

BUDG


Mnenje:

REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE643.063v01-00
	Sprejetje osnutka poročila
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 7. november 2019 ob 12.00

9.	Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)
BUDG/9/00464
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Pripravljavec mnenja:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE640.654v01-00
Pristojni odbor:

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

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

BUDG


	Sprejetje osnutka mnenja

10.	Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo
BUDG/9/01197
***	2019/0173(NLE)	

Pripravljavec mnenja:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
Pristojni odbor:

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

DEVE –
(ID)


BUDG


	Sprejetje osnutka mnenja

11.	Finančna disciplina od proračunskega leta 2021 naprej in Uredba (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020
BUDG/9/01802
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Predsednik:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Pristojni odbor:

AGRI –
Norbert Lins (PPE)

	Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

12.	Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021
BUDG/9/01804
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Predsednik:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Pristojni odbor:

AGRI


	Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

13.	Proračun za leto 2019: oddelek III – Komisija
Poročevalec: John Howarth (S&D)
– DEC 26/2019
– Druge prošnje za prerazporeditev
14.	Proračun za leto 2019: drugi oddelki
Poročevalec: José Manuel Fernandes (PPE)
– Evropski parlament: C14/2019
– Odbor regij: INF 4/2019
– Evropsko računsko sodišče: VAB18-T19
– Druge prošnje za prerazporeditev
15.	Nepremičninska politika
Poročevalka: Fabienne Keller (Renew)
– Druge prošnje
*** Konec glasovanja ***
16.	Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)
BUDG/9/00458
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Pripravljavka mnenja:

Margarida Marques (S&D)

Pristojni odbor:

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

DEVE, BUDG
	Obravnava osnutka mnenja

------
17.	Razno
18.	Naslednja seja
12. december 2019
* * *
25. november 2019 od 20.30 do 21.00
Sestanek koordinatorjev (brez navzočnosti javnosti)

