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Budgetutskottet

BUDG(2019)1125_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Måndagen den 25 november 2019 kl. 19.00–20.30 och kl. 20.30–21.00  (samordnarnas sammanträde)
Strasbourg
Lokal: Louise Weiss (N1.3)
25 november 2019 kl. 19.00–20.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	6 november 2019	PV – PE643.094v01-00
* * *
4.	Resultatet av förlikningen om budgeten för 2020
– Diskussion
* * *
5.	Förslag till ändringsbudget nr 5 till den allmänna budgeten 2019: Justering av de administrativa utgifterna för EU-institutionerna i linje med den senaste tillgängliga informationen och uppdatering av inkomster (egna medel)
BUDG/9/01836
	2019/2147(BUD)	

Föredragande:

John Howarth (S&D)

Ansvarigt utskott:

BUDG


 
	Diskussion (preliminärt)
*** Omröstning ***
6.	Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020
BUDG/9/00527
	2019/2027(BUD)	COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Föredragande:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE640.619v01-00
Ansvarigt utskott:

BUDG


 
	Behandling och antagande av förslag till betänkande (preliminärt)
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 22 oktober 2019 kl. 12.00
7.	Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär
BUDG/9/00526
	2019/2026(BUD)	COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Föredragande:

Monika Hohlmeier (PPE)

Ansvarigt utskott:

BUDG


 
	Behandling och antagande av förslag till betänkande (preliminärt)
8.	Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland
BUDG/9/01688
	2019/2137(BUD)	COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Föredragande:

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

BUDG


Rådgivande utskott:

REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE643.063v01-00
 
	Antagande av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 november 2019 kl. 12.00
9.	Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)
BUDG/9/00464
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Föredragande av yttrande:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE640.654v01-00
Ansvarigt utskott:

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

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

BUDG


 
	Antagande av förslag till yttrande
10.	Ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen
BUDG/9/01197
***	2019/0173(NLE)	

Föredragande av yttrande:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
Ansvarigt utskott:

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

DEVE –
(ID)


BUDG


 
	Antagande av förslag till yttrande
11.	Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020
BUDG/9/01802
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Ordförande:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Ansvarigt utskott:

AGRI –
Norbert Lins (PPE)

 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
12.	Övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under 2021
BUDG/9/01804
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Ordförande:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Ansvarigt utskott:

AGRI


 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
13.	Budget 2019: Avsnitt III – kommissionen
Föredragande: John Howarth (S&D)
– DEC 26/2019
– Eventuella andra begäranden om överföring
14.	Budget 2019: Övriga avsnitt
Föredragande: José Manuel Fernandes (PPE)
– Europaparlamentet: C14/2019
– Europeiska utrikestjänsten: INF 4/2019
– Revisionsrätten: VAB18-T19
– Eventuella andra begäranden om överföring
15.	Fastighetspolitiken
Föredragande: Fabienne Keller (RE)
– Eventuella begäranden
*** Omröstningen avslutas ***
16.	Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)
BUDG/9/00458
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Föredragande av yttrande:

Margarida Marques (S&D)

Ansvarigt utskott:

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

DEVE, BUDG
 
	Behandling av förslag till yttrande
------
17.	Övriga frågor
18.	Kommande sammanträden
12 december 2019
* * *
25 november 2019 kl. 20.30–21.00
Samordnarnas sammanträde (inom stängda dörrar)

