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Komisja Rozwoju

DEVE(2019)0904_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Środa 4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 10.30  (posiedzenie koordynatorów)  i 10.30 – 12.30 i 14.30 – 18.30
Czwartek 5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30
Bruksela
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 10.30  (przy drzwiach zamkniętych)
1.	Posiedzenie koordynatorów
* * *
4 września 2019 r., w godz. 10.30 – 12.30
2.	Przyjęcie porządku dziennego
3.	Komunikaty przewodniczącego
4.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	10 lipca 2019 r.	PV – PE639.757v01-00
24 lipca 2019 r.	PV – PE639.977v02-00
5.	Komunikaty Komisji
DEVE/9/00619
	Oświadczenie Komisji (ewentualnie)
6.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE639.818v01-00
Przedm. właśc.:

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

 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 9 września 2019 r., godz. 18.00
7.	Współpraca na rzecz rozwoju z Mjanmą oraz sytuacja humanitarna w kraju i regionie
DEVE/9/01150
	Wymiana poglądów z Kristianem Schmidtem, szefem delegatury UE w Mjanmie oraz Komisją Europejską
4 września 2019 r., w godz. 14.30 – 15.30
8.	Współpraca z Iranem na rzecz rozwoju, w tym stosowanie środków specjalnych
DEVE/9/01147
	Wymiana poglądów z Komisją Europejską i ESDZ
4 września 2019 r., w godz. 15.30 – 15.45
*** Głosowanie elektroniczne ***
9.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
DEVE/9/00542

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Charles Goerens (Renew)

 
	Rozpatrzenie poprawek budżetowych – GŁOSOWANIE nad poprawkami budżetowymi
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
4 września 2019 r., w godz. 15.45 – 18.30
10.	Kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki – stan wdrażania i perspektywy na przyszłość
DEVE/9/01151
	Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej
11.	Brakujące 2,5 bln USD na cele zrównoważonego rozwoju: gdzie i jak szukać więcej środków?
DEVE/9/01148
	Wymiana poglądów z UNDP w związku z prowadzonym w ramach ONZ dialogiem wysokiego szczebla na temat finansowania rozwoju, 26 września 2019 r.
5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30
12.	Radykalne reformy i perspektywy rozwoju w Etiopii
DEVE/9/01149
	Wymiana poglądów z Johanem Borgstamem, szefem delegatury UE w Etiopii, z ambasadą Etiopii w Brukseli oraz z Komisją Europejską
13.	Zmiany klimatyczne: główne skutki dla krajów rozwijających się i stan rzeczy w perspektywie konferencji klimatycznej COP-25 w Santiago de Chile w grudniu 2019 r.
DEVE/9/01152
	Wymiana poglądów z Climate Action Network 
14.	Wybuch epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga: perspektywy działań nadzwyczajnych i reakcja UE
DEVE/9/01076
	Wymiana poglądów z dr. Michaelem Ryanem, dyrektorem wykonawczym, Program na wypadek sytuacji nadzwyczajnych w dziedzinie zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
15.	Tura pytań
16.	Sprawy różne
17.	Następne posiedzenia
	30 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)
1 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)
● 8 października 2019 r. – głosowanie nad finalistami Nagrody im. Sacharowa podczas nadzwyczajnego wspólnego posiedzenia komisji DEVE i AFET

