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Комисия по развитие

DEVE(2020)0122_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.00–10.30 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)
22 януари 2020 г., 9.00–10.00 ч.  (при закрити врати)
1.	Заседание на координаторите
22 януари 2020 г., 10.00 ч.
Съвместно с комисията по правата на жените и равенството между половете в заседателна зала „Алтиеро Спинели“ 1G3
*** Време за електронно гласуване ***
2.	25-годишнина на Международната конференция за населението и развитието (среща на високо равнище в Найроби)
DEVE/9/01561
	2019/2850(RSP)	

Докладчик по становище:

Томас Тобé (PPE)

Водеща:

FEMM –
Евелин Регнер (S&D)
RE – PE642.964v02-00
AM – PE644.787v01-00
 
	Приемане на въпрос с искане за устен отговор
Приемане на предложението за резолюция
*** Край на електронното гласуване ***
22 януари 2020 г., 10.30–11.00 ч.
В заседателна зала „Пол-Анри Спак“ 5B001
3.	Приемане на дневния ред
4.	Съобщения на председателя
5.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	6-7 ноември 2019 г.	PV – PE643.148v02-00
25 ноември 2019 г.	PV – PE644.816v01-00
6.	Съобщения на Комисията
DEVE/9/00619
	Изявление на Комисията (евентуално)
*** Време за електронно гласуване ***
7.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Осми, девети, десети и единадесети ЕФР
DEVE/9/00873
	2019/2065(DEC)	COM(2019)0317 – C9-0060/2019

Докладчик по становище:

Шарл Гьоренс (Renew)
PA – PE643.144v01-00
AM – PE644.916v01-00
Водеща:

CONT –
Мишел Ривази (Verts/ALE)
PR – PE639.836v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
8.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
DEVE/9/01025
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик по становище:

Шарл Гьоренс (Renew)
PA – PE643.137v01-00
AM – PE644.942v01-00
Водеща:

CONT –
Моника Холмайер (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
9.	Стратегията ЕС – Африка
DEVE/9/02211
	2020/2500(RSP)	

Докладчик:

Томас Тобé (PPE)

Водеща:

DEVE


 
	Приемане на въпрос с искане за устен отговор
*** Край на електронното гласуване ***
22 януари 2020 г., 11.00–12.30 ч.
10.	Приоритети на хърватското председателство в сферата на хуманитарната помощ
DEVE/9/02309
	Размяна на мнения с Гордан Гърлич Радман, министър на външните работи и европейските въпроси на Република Хърватия
22 януари 2020 г., 14.30–17.00 ч.
11.	Изслушване относно ефективността, ефикасността и резултатите от помощта на ЕС за устойчивото развитие (вж. отделна програма)
22 януари 2020 г., 17.00–18.30 ч.
12.	Настоящи и бъдещи предизвикателства пред сътрудничеството на ЕС за развитие
DEVE/9/02196
	Размяна на мнения с Юта Урпилайнен, член на Комисията, отговарящ за международните партньорства
23 януари 2020 г., 9.00–10.30 ч.
13.	Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
DEVE/9/00449
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Докладчик по становище:

Лукас Мандл (PPE)
PA – PE644.993v01-00
Водеща:

ENVI –
Никос Андрулакис (S&D)
PR – PE644.941v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
14.	Настоящи предизвикателства в областта на сътрудничеството за развитие
DEVE/9/02310
	Размяна на мнения с КОНКОРД
15.	Време за въпроси
16.	Разни въпроси
17.	Следващи заседания
	17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

