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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre rozvoj

DEVE(2019)1008_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

utorok 8. októbra 2019 od 9.00 do 13.00 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (1E-2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia Komisie
DEVE/9/00619
 (prípadné) vyhlásenie Komisie

4. Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a 
africkými, karibskými a tichomorskými štátmi
DEVE/9/01339

2019/2832(RSP)

Spravodajca:
Tomas Tobé (PPE) RE – PE641.214v01-00

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

Gestorský výbor:
DEVE

 preskúmanie otázok na ústne zodpovedanie Komisii a Rade a návrh uznesenia

5. 25. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie spojených 
národov o zmene klímy (COP 25)
DEVE/9/01348
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 preskúmanie pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa majú zaslať Výboru pre životné
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

8. októbra 2019 od 10.15 h

*** Elektronické hlasovanie ***

6. 25. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie spojených 
národov o zmene klímy (COP 25)
DEVE/9/01348
 prijatie pozmeňujúcich návrhov

7. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely
DEVE/9/00542

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

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Charles Goerens (Renew) PA – PE639.818v01-00

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

Gestorský výbor:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00

 prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

Spoločná rozprava o bodoch 8 až 11

8. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou 
socialistickou republikou
DEVE/9/00394
*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.172v01-00

Gestorský výbor:
INTA – Jan Zahradil (ECR)

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. október 2019, 11.00 h

9. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou 
socialistickou republikou
DEVE/9/01328

Spravodajca:
Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.208v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
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 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. október 2019, 11.00 h

10. Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na 
jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej
DEVE/9/00392
*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.171v01-00

Gestorský výbor:
INTA – Jan Zahradil (ECR)

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. október 2019, 11.00 h

11. Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na 
jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej
DEVE/9/01329

Spravodajca:
Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.207v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. október 2019, 11.00 h

12. Rozhodnutie Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ
z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“)
DEVE/9/01109
* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

Gestorský výbor:
DEVE

 výklad Komisie

13. Hodina otázok

14. Rôzne otázky

15. Nasledujúce schôdze
 6. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
 7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

* * *

8. októbra 2019 od 11.30 h  (za zatvorenými dverami)

16. Schôdza koordinátorov

* * *
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8. októbra 2019 od 15.00 do 16.30 h

Spoločne s výborom AFET v zasadacej miestnosti PHS 3C50

17. Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
CJ19/9/01257
***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Gestorský výbor:
AFET, 
DEVE

• hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania (pozri osobitný
program schôdze)

Za zatvorenými dverami

Spoločne s Výborom pre zahraničné veci a v spolupráci s Podvýborom pre ľudské práva v 
zasadacej miestnosti PHS 3C50

18. Sacharovova cena za slobodu myslenia za rok 2019
DEVE/9/01490

Hlasovanie o užšom zozname kandidátov


	1189907SK.rtf

