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Комисия по развитие

DEVE(2019)0904_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 4 септември 2019 г., 9.00–10.30 ч. (заседание на координаторите) и 10.30–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Четвъртък, 5 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)
4 септември 2019 г., 9.00–10.30 ч. (при закрити врати)
1.	Заседание на координаторите
* * *
4 септември 2019 г., 10.30–12.30 ч.
2.	Приемане на дневния ред
3.	Съобщения на председателя
4.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	10 юли 2019 г.	PV – PE639.757v01-00

24 юли 2019 г.	PV – PE639.977v02-00
5.	Съобщения на Комисията
DEVE/9/00619
	Изявление на Комисията (евентуално)

6.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	

Докладчик по становище:

Шарл Гьоренс (Renew)
PA – PE639.818v01-00
Водеща:

BUDG –
Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 
	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 9 септември 2019 г., 18.00 ч.

7.	Сътрудничество за развитие с Мианмар и хуманитарната ситуация в страната и в региона
DEVE/9/01150
	Размяна на мнения с Кристиян Шмид, ръководител на делегацията на ЕС в Мианмар, и Европейската комисия

4 септември 2019 г., 14.30–15.30 ч.
8.	Сътрудничество за развитие с Иран, включително използването на специални мерки
DEVE/9/01147
	Размяна на мнения с Европейската комисия и ЕСВД

4 септември 2019 г., 15.30–15.45 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
9.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
DEVE/9/00542

Докладчик по становище:

Шарл Гьоренс (Renew)

 
	Разглеждане на бюджетни изменения – гласуване на бюджетни изменения

*** Край на електронното гласуване ***
4 септември 2019 г., 15.45–18.30 ч.
10.	Извънреден доверителен фонд на Европейския съюз за Африка - Актуално състояние на изпълнението и бъдещи перспективи
DEVE/9/01151
	Размяна на мнения с Европейската комисия

11.	Липсващите 2,5 трилиона долара за целите за устойчиво развитие: къде и как да се търсят повече средства?
DEVE/9/01148
	Размяна на мнения с ПРООН с оглед на диалога на високо равнище на ООН относно финансирането за развитие, 26 септември 2019 г.

5 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
12.	Радикални реформи и перспективи за развитие на Етиопия
DEVE/9/01149
	Размяна на мнения с Йохан Боргстам, ръководител на делегацията на ЕС в Етиопия, с Посолството на Етиопия в Брюксел и с Европейската комисия

13.	Изменение на климата: Основните последици за развиващите се страни и актуалното състояние с оглед на конференцията по въпросите на климата (COP 25) в Сантяго де Чили, декември 2019 г.
DEVE/9/01152
	Размяна на мнения с Мрежата за действия в областта на климата 

14.	Епидемия от ебола в Демократична република Конго: перспективи във връзка с тази извънредна ситуация и отговор на ЕС
DEVE/9/01076
	Размяна на мнения с д-р Майкъл Райън, изпълнителен директор, Програма за извънредни ситуации, свързани със здравето, Световна здравна организация (СЗО)

15.	Време за въпроси
16.	Разни въпроси
17.	Следващи заседания
	30 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

1 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
8 октомври 2019 г. - гласуване за финалистите за наградата „Сахаров“ по време на извънредно съвместно заседание AFET/DEVE

