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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по развитие

DEVE(2019)1008_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Вторник, 8 октомври 2019 г., 9.00–13.00 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1E-2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на Комисията
DEVE/9/00619
 Изявление на Комисията (евентуално)

4. Текущите преговори относно ново споразумение за партньорство между 
Европейския съюз и групата на държавите от Африка, Карибите и 
Тихоокеанския басейн
DEVE/9/01339

2019/2832(RSP)

Докладчик:
Томас Тобé (PPE) RE – PE641.214v01-00

QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00

Водеща:
DEVE

 Разглеждане на въпроси с искане за устен отговор до Комисията и Съвета и 
на проект на предложение за резолюция

5. 25-а конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по 
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изменение на климата (COP25)
DEVE/9/01348
 Разглеждане на предложения за изменения, които да бъдат изпратени на 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
(комисията ENVI)

8 октомври 2019 г., 10.15 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. 25-а конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (COP25)
DEVE/9/01348
 Приемане на измененията

7. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички 
раздели
DEVE/9/00542

2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

Докладчик по становище:
Шарл Гьоренс (Renew) PA – PE639.818v01-00

AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

Водеща:
BUDG – Моника Холмайер (PPE)

Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)
DT – PE639.763v02-00

 Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

Съвместно разискване по точки 8–11

8. Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския 
съюз и Социалистическа република Виетнам
DEVE/9/00394
*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Докладчик по становище:
Томас Тобé (PPE) PA – PE641.172v01-00

Водеща:
INTA – Ян Захрадил (ECR)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 9 октомври 2019 г., 11.00 ч.

9. Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския 
съюз и Социалистическа република Виетнам
DEVE/9/01328

Докладчик:
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Томас Тобé (PPE) PA – PE641.208v01-00
 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 9 октомври 2019 г., 11.00 ч.

10. Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република 
Виетнам, от друга страна
DEVE/9/00392
*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

Докладчик по становище:
Томас Тобé (PPE) PA – PE641.171v01-00

Водеща:
INTA – Ян Захрадил (ECR)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 9 октомври 2019 г., 11.00 ч.

11. Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република 
Виетнам, от друга страна
DEVE/9/01329

Докладчик:
Томас Тобé (PPE) PA – PE641.207v01-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 9 октомври 2019 г., 11.00 ч.

12. Решение на Съвета за изменение на Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 
25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии 
към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)
DEVE/9/01109
* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019
Водеща:

DEVE
 Изложение на Комисията

13. Време за въпроси

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания
 6 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. (Брюксел)
 7 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. (Брюксел)

* * *

8 октомври 2019 г., 11.30 ч. (при закрити врати)

16. Заседание на координаторите
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* * *

8 октомври 2019 г., 15.00–16.30 ч.

Съвместно с комисията AFET в заседателна зала PHS 3C50

17. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество
CJ19/9/01257
***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Водещи:
AFET, 
DEVE

• Гласуване относно решението за започване на междуинституционални 
преговори (вж. отделен дневен ред)

При закрити врати

Съвместно с комисията по външни работи и в сътрудничество с подкомисията по 
правата на човека в заседателна зала PHS 3C50

18. Награда „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2019 г.:
DEVE/9/01490

гласуване на списък с кандидати
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