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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre rozpočet

BUDG(2020)0713_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 13. júla 2020 od 13.45 do 15.45 h

utorok 14. júla 2020 od 9.00 do 11.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

13. júla 2020 od 13.45 do 15.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

* * *

3. Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany
BUDG/9/03233
***I 2020/0097(COD) COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Niclas Herbst (PPE) PA – PE653.873v01-00

Gestorský výbor:
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ENVI Nikos Androulakis (S&D) PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. júl 2020, 17.00 h

4. Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 
(programu EU4Health) a zrušenie nariadenia EÚ č. 282/2014
BUDG/9/03164
***I 2020/0102(COD) COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Nicolae Ștefănuță (Renew) PA – PE653.947v01-00

Gestorský výbor:
ENVI Cristian-Silviu Bușoi (PPE) PR – PE653.803v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. júl 2020, 12.00 h

5. Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje 
a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 
(REACT-EU)
BUDG/9/03181
***I 2020/0101(COD) COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Karlo Ressler (PPE) PA – PE653.948v01-00

Gestorský výbor:
REGI PR – PE654.026v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. júl 2020, 12.00 h

* * *

Začiatok hlasovania na diaľku

Hlasovať bude možné od 15.45 do 17.00 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na 
diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.

*** Hlasovanie na diaľku ***

6. Preskúmanie Fondu solidarity Európskej únie
BUDG/9/02981

2020/2087(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
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Karlo Ressler (PPE) PA – PE652.609v01-00
AM – PE653.968v01-00

Gestorský výbor:
REGI Younous Omarjee (GUE/NGL)

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. jún 2020, 18.00 h

7. Politika v oblasti nehnuteľností
Spravodajkyňa: Fabienne Keller (Renew)
- EP: ubytovacie zariadenie v Bazoches
‒ ELA: ústredie
– prípadné ďalšie otázky

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

* * *

8. Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie
BUDG/9/00292
* 2018/0135(CNS) COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Spoluspravodajcovia:
José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)

PR – PE653.866v01-00

Gestorský výbor:
BUDG

Výbory požiadané o stanovisko:
INTA Rozhodnutie: bez stanoviska
CONT
ECON Rozhodnutie: bez stanoviska
ENVI Esther de Lange (PPE)
AGRI Rozhodnutie: bez stanoviska
AFCO Sandro Gozi (Renew)

 preskúmanie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. júl 2020, 12.00 h

9. VFR, vlastné zdroje a plán obnovy: hodnotenie pred zasadnutím Európskej rady 
17. a 18. júla 2020
BUDG/9/03481
 výmena názorov

* * *

14. júla 2020 od 9.00 do 11.00 h

10. Návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020, ktorým sa 
do rozpočtu na rok 2020 premieta spustenie plánu obnovy pre Európu
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BUDG/9/03288
2020/2093(BUD)

Spravodajkyňa:
Monika Hohlmeier (PPE) PR – PE653.773v01-00

Gestorský výbor:
BUDG

Výbory požiadané o stanovisko:
AFET
DEVE Rozhodnutie: bez stanoviska
CONT
ECON
EMPL
ENVI
ITRE Rozhodnutie: bez stanoviska
IMCO Rozhodnutie: bez stanoviska
TRAN
REGI Rozhodnutie: bez stanoviska
CULT Rozhodnutie: bez stanoviska

 preskúmanie návrhu správy

11. Návrh opravného rozpočtu č. 7 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 –
Aktualizácia príjmov (vlastné zdroje)
BUDG/9/03443

2020/1999(BUD)

Spravodajkyňa:
Monika Hohlmeier (PPE) PR – PE654.078v01-00

Gestorský výbor:
BUDG

 preskúmanie návrhu správy

* * *

Začiatok hlasovania na diaľku

Hlasovať bude možné od 10.00 do 11.30 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na 
diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.

*** Hlasovanie na diaľku ***

12. Rozpočet na rok 2020: oddiel III – Komisia
Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 13/2020
– prípadné ďalšie žiadosti o presun
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13. Rozpočet na rok 2020: iné oddiely
Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– EP: C4/2020, C5/2020
- SDEÚ: INF 1/2020, INF 2/2020
- EDPS: plán pracovných miest
– prípadné ďalšie žiadosti o presun

14. Preskúmanie Fondu solidarity Európskej únie
BUDG/9/02981

2020/2087(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Karlo Ressler (PPE) PA – PE652.609v01-00

AM – PE653.968v01-00
Gestorský výbor:

REGI Younous Omarjee (GUE/NGL)

 prijatie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. jún 2020, 18.00 h

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

* * *

15. Výmena názorov o politike Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností za 
prítomnosti podpredsedov Európskeho parlamentu, ktorí sú zodpovední za 
politiku v oblasti nehnuteľností, a generálneho tajomníka
BUDG/9/01055

------

16. Rôzne otázky

17. Nasledujúce schôdze

pondelok 31. augusta 2020
utorok 1. septembra 2020
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