PE647.053v01-00	2/5	OJ\1198340BG.rtf
BG
OJ\1198340BG.rtf	5/5	PE647.053v01-00
	BG
OJ\1198340BG.rtf	PE647.053v01-00
BG	Единство в многообразието	BG

Европейски парламент
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Комисия по бюджети

BUDG(2020)0217_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 17 февруари 2020 г., 15.00–15.45 ч.  (съвместно заседание)  и 16.00–18.30 ч.
Вторник, 18 февруари 2020 г., 9.00–9.45 ч.  (заседание на координаторите)  и 9.45–12.30 ч.
Брюксел
Зала: József Antall (4Q1)
17 февруари 2020 г., 15.00–15.45 ч.
Съвместно заседание с комисията по икономически и парични въпроси – (вж. отделен дневен ред)
* * *
17 февруари 2020 г., 16.00–17.45 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	22-23 януари 2020 г.	PV – PE646.967v01-00

* * *
*** Време за гласуване ***
4.	Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.
BUDG/9/02000
	2019/2211(INI)	

Докладчик по становище:

Маргарида Маркеш (S&D)
PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00
Водеща:

ECON* –
Орор Лалюк (S&D)
PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 28 януари 2020 г., 18.00 ч.

5.	Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз
BUDG/9/01703
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Докладчик по становище:

Паоло Де Кастро (S&D)
PA – PE644.803v01-00
Водеща:

PECH –
Исаскун Билбао Барандика (Renew)
PR – PE646.918v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

6.	Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания
BUDG/9/01499
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Докладчик по становище:

Франсишку Герейру (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
Водеща:

PECH –
Клара Агилера (S&D)
PR – PE644.841v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

7.	Бюджет за 2020 г.: Раздел III – Комисия
Докладчик: Моника Холмайер (PPE)
– Искания за трансфер на бюджетни кредити
8.	Бюджет за 2020 г.: Други раздели
Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)
- ЕП: щатно разписание
– Други искания за трансфер на бюджетни кредити
9.	Политика в областта на сградния фонд
Докладчик: Фабиен Келер (Renew)
– Други искания
*** Край на гласуването ***
10.	Политика в областта на сградния фонд
Размяна на мнения относно получена информация:
* * *
11.	Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2021 година – Раздел І – Европейски парламент

BUDG/9/02151
	2019/2214(BUD)	

Докладчик:

Оливие Шастел (Renew)

Водеща:

BUDG


 
	Размяна на мнения в присъствието на заместник-председател на Европейския парламент, отговарящ за бюджета, и генералния секретар

* * *
17 февруари 2020 г., 17.45–18.30 ч.
Съвместно с комисията по външни работи и комисията по развитие
12.	Европейски фонд за устойчиво развитие - актуално състояние
Размяна на мнения с Комисията
* * *
18 февруари 2020 г., 9.00–9.45 ч.
Заседание на координаторите (при закрити врати)
* * *
18 февруари 2020 г., 9.45–12.30 ч.
13.	Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2021 година – Раздел І – Европейски парламент

BUDG/9/02151
	2019/2214(BUD)	

Докладчик:

Оливие Шастел (Renew)

Водеща:

BUDG


 
	Размяна на мнения с Генерална дирекция по финанси, Генерална дирекция за инфраструктури и логистика, Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Генерална дирекция за писмени преводи, Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции, Генерална дирекция за комуникация, Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване

14.	Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
BUDG/9/02131
	2019/2213(BUD)	

Докладчик:

Пиер Ларутюру (S&D)

Водеща:

BUDG


Подпомагащи:

AFET –
Никос Андрулакис (S&D)
PA – PE646.992v01-00

DEVE –
(Renew)


INTA –
Решение: без становище


CONT



ECON –
Решение: без становище


ENVI –
Паскал Канфен (Renew)
PA – PE646.875v01-00

ITRE –
Кристиан Силвиу Бушой (PPE)
PA – PE646.810v02-00

IMCO –
(S&D)


TRAN –
Мариан-Жан Маринеску (PPE)
PA – PE646.962v01-00

REGI



AGRI



PECH –
Решение: без становище


CULT –
Ромео Франц (Verts/ALE)
PA – PE646.979v01-00

JURI



LIBE –
Карло Реслер (PPE)


AFCO –
Антонио Таяни (PPE)
PA – PE646.930v01-00

FEMM –
Роберт Бедрон (S&D)
PA – PE646.946v01-00

PETI


Позиции под формата на изменения:

EMPL –
Луция Дюриш Николсонова (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 4 март 2020 г., 12.00 ч.

------
15.	Разни въпроси
16.	Следващи заседания
2 март 2020 г.

