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Rozpočtový výbor

BUDG(2020)0122_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 22. ledna 2020, 9:00–10:15  (schůze koordinátorů)  a 10:15–13:00 a 15:00–17:30
Čtvrtek 23. ledna 2020, 9:30–12:00
Brusel
Místnost: József Antall (6Q2)
22. ledna 2020, 9:00–10:15
Schůze koordinátorů (neveřejná)
* * *
22. ledna 2020, 10:15–13:00
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	12. prosince 2019	PV – PE644.994v01-00
*** Hlasování ***
4.	Rozpočet na rok 2019: oddíl III – Komise
Zpravodaj: John Howarth (S&D)
– DEC 27/2019
– případné další žádosti o převod prostředků
5.	Rozpočet na rok 2020: oddíl III – Komise
Zpravodajka: Monika Hohlmeier (PPE)
– případné žádosti o převod prostředků
6.	Rozpočet na rok 2020: ostatní oddíly
Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– případné žádosti o převod prostředků
7.	Politika v oblasti nemovitostí
Zpravodajka: Fabienne Keller (Renew)
– ESVČ: delegace EU v Pekingu (Čína)
– případné další žádosti
*** Konec hlasování ***
8.	Politika v oblasti nemovitostí
– výměna názorů o EK: Palmerston, Brusel
– výměna názorů o agentuře Frontex: ústřední jednotka ETIAS, Varšava
– veškeré další obdržené informace
9.	Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020
BUDG/9/02000
	2019/2211(INI)	

Zpravodajka:

Margarida Marques (S&D)
PA – PE644.963v01-00
Příslušný výbor:

ECON* –
Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE645.031v01-00
 
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. ledna 2020, 18:00
10.	Protokol, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií
BUDG/9/01703
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Zpravodaj:

Paolo De Castro (S&D)
PA – PE644.803v01-00
Příslušný výbor:

PECH –
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 
	projednání návrhu stanoviska
11.	Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019.
BUDG/9/01499
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Zpravodaj:

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
Příslušný výbor:

PECH –
Clara Aguilera (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
* * *
12.	Výměna názorů se Zdravkem Marićem, místopředsedou vlády Chorvatské republiky a ministrem financí, o prioritách chorvatského předsednictví Rady
BUDG/9/02234
* * *
22. ledna 2020, 15:00–17:30
13.	Výměna názorů o nových prioritách a spolupráci s Johannesem Hahnem, komisařem pro rozpočet a lidské zdroje
BUDG/9/02235
* * *
14.	Finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
BUDG/9/01628
	2019/2126(INI)	

Zpravodaj:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE643.074v01-00
Příslušný výbor:

BUDG*


Stanoviska:

ECON* –
Bas Eickhout (Verts/ALE)
PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00
 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. ledna 2020, 15:00
* * *
23. ledna 2020, 9:30–12:00
15.	Veřejné slyšení na téma „Vlastní zdroje EU a harmonizace daňové politiky: nevyužitý potenciál pro vzájemné synergie?“
BUDG/9/02019

Spoluzpravodajové:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 
------
16.	Různé
17.	Příští schůze
17.–18. února 2020 (Brusel)
18.–19. února 2020 (Týden EP, Brusel)

