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Výbor pro rozvoj

DEVE(2019)0904_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 4. září 2019, 9:00–10:30  (schůze koordinátorů)  a 10:30–12:30 a 14:30–18:30
Čtvrtek 5. září 2019, 9:00–12:30
Brusel
Místnost: Paul-Henri Spaak (5B001)
4. září 2019, 9:00–10:30  (neveřejná)
1.	Schůze koordinátorů
* * *
4. září 2019, 10:30–12:30
2.	Přijetí pořadu jednání
3.	Sdělení předsedy
4.	Schválení zápisů ze schůzí:
	10. července 2019	PV – PE639.757v01-00
24. července 2019	PV – PE639.977v02-00
5.	Oznámení Komise
DEVE/9/00619
	(případně) prohlášení Komise
6.	Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	

Zpravodaj:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE639.818v01-00
Příslušný výbor:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. září 2019, 18:00
7.	Rozvojová spolupráce s Myanmarem/Barmou a humanitární situace v zemi a v regionu
DEVE/9/01150
	výměna názorů s panem Kristianem Schmidtem, vedoucím delegace EU v Myanmaru, a Evropskou komisí
4. září 2019, 14:30–15:30
8.	Rozvojová spolupráce s Íránem, včetně použití zvláštních opatření
DEVE/9/01147
	výměna názorů s Evropskou komisí a ESVČ
4. září 2019, 15:30–15:45
*** Elektronické hlasování ***
9.	Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
DEVE/9/00542

Zpravodaj:

Charles Goerens (Renew)

 
	Projednání pozměňovacích návrhů k rozpočtu - HLASOVÁNÍ o rozpočtu
*** Konec elektronického hlasování ***
4. září 2019, 15:45–18:30
10.	Nouzový svěřenský fond Evropské unie pro Afriku - Stav provádění a výhled do budoucna
DEVE/9/01151
	výměna názorů s Evropskou komisí
11.	Chybějících 2,5 bilionu USD na cíle udržitelného rozvoje: kde a jak hledat více finančních prostředků?
DEVE/9/01148
	výměna názorů se zástupci Rozvojového program OSN (UNDP) s ohledem na dialog OSN na vysoké úrovni o financování rozvoje, 26. září 2019
5. září 2019, 9:00–12:30
12.	Radikální reformy a perspektivy rozvoje v Etiopii
DEVE/9/01149
	výměna názorů s panem Johanem Borgstam, vedoucím delegace EU v Etiopii, velvyslanectví Etiopie v Bruselu a s Evropskou komisí
13.	Změna klimatu: Hlavní dopady na rozvojové země a současný stav v rámci příprav konference o změně klimatu COP-25 v Santiagu de Chile, prosinec 2019
DEVE/9/01152
	výměna názorů se zástupci sítě pro opatření v oblasti klimatu
14.	Propuknutí epidemie viru Ebola v Demokratické republice Kongo: perspektivy za stavu nouze a reakce EU
DEVE/9/01076
	výměna názorů s Dr. Michaelem Ryanem, výkonným ředitelem pro program Zdraví při mimořádných událostech, Světová zdravotnická organizace (WHO)
15.	Doba vyhrazená pro otázky
16.	Různé
17.	Příští schůze
	30. září 2019, 15:00–18:30 (Brusel)
1. října 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)
● 8. října 2019 – hlasování o finalistech Sacharovovy ceny na mimořádné společné schůzi výborů DEVE a AFET

