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Comissão dos Orçamentos

BUDG(2020)0622_2
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 22 de junho de 2020, 13.45–15.45
Bruxelas, Sala: József Antall (2Q2)
Quarta-feira, 24 de junho de 2020, 17.00–18.45
Bruxelas, Sala: József Antall (4Q2)

22 de junho de 2020, 13.45–15.45
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
* * *
Abertura do período de votação à distância

O período de votação decorrerá das 14.15 às 15.15.

Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam através da aplicação iVote

*** Período de votação à distância***
3.	Orçamento 2020: Secção III – Comissão
Relatora: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 11/2020, 12/2020
- Outros pedidos de transferências
4.	Orçamento 2020: Outras secções
Relator: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C3/2020
- CR: DEC 1/2020
- TCE: V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20, V/AB-04/T/20
- TCE: modificação do quadro de pessoal
- SEAE: 1/2020
- Outros pedidos de transferências
5.	Política imobiliária
Relatora: Fabienne Keller (Renew)
- PE: Bazoches
- CE: Edifício The One Office, Bruxelas
- Outros pedidos de transferências
6.	Instituir o Fundo para uma Transição Justa
BUDG/9/02355
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Relator de parecer:

Siegfried Mureșan (PPE)
PA – PE648.513v01-00
AM – PE650.648v02-00
Fundo:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 5 de maio de 2020, 12.00
*** Fim do período de votação à distância ***
* * *
7.	Política imobiliária
- Troca de pontos de vista sobre os edifícios Beaulieu da Comissão
8.	Revisão do Fundo de Solidariedade da União Europeia
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Relator de parecer:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE652.609v01-00
Fundo:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 25 de junho de 2020, 18.00
* * *
9.	Negociações sobre o próximo QFP, os recursos próprios e o plano de recuperação
Troca de pontos de vista
10.	Alteração do Regulamento (UE, EURATOM) n.º 1311/2013 do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020
BUDG/9/03186
***	2020/0109(APP)	

Correlatores:

Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)

Fundo:

BUDG


 
	Apreciação do projeto de relatório
* * *
Abertura do período de votação à distância

O período de votação decorrerá das 15.45 às 16.30

Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam através da aplicação iVote

*** Período de votação à distância***
11.	Instituir o Fundo para uma Transição Justa
BUDG/9/02355
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Relator de parecer:

Siegfried Mureșan (PPE)
PA – PE648.513v01-00
AM – PE650.648v02-00
Fundo:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 5 de maio de 2020, 12.00
*** Fim do período de votação à distância ***
* * *
24 de junho de 2020, 17.00–18.45
12.	Apresentação do projeto de orçamento da Comissão para 2021 por Johannes Hahn, Comissário responsável pelo Orçamento e Recursos Humanos
13.	Projeto de orçamento retificativo n° 5 do orçamento geral para 2020: Manutenção do apoio aos refugiados e às comunidades de acolhimento em resposta à crise síria na Jordânia, no Líbano e na Turquia
BUDG/9/03300
	2020/2092(BUD)	

Relatora:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fundo:

BUDG


 
	Apresentação
14.	Projeto de orçamento retificativo n.° 6 do orçamento geral para 2020: Refletir no orçamento para 2020 o lançamento do plano de recuperação para a Europa
BUDG/9/03288
	2020/2093(BUD)	

Relatora:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fundo:

BUDG


 
	Apresentação
15.	Mobilização da margem para imprevistos em 2020 para prosseguir com o apoio humanitário aos refugiados na Turquia
BUDG/9/03284
	2020/2094(BUD)	COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Relatora:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fundo:

BUDG


 
	Exposição
* * *
Abertura do período de votação à distância

O período de votação decorrerá das 18.45 às 19.15.

Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam através da aplicação iVote

*** Período de votação à distância***
16.	Projeto de orçamento retificativo n° 5 do orçamento geral para 2020: Manutenção do apoio aos refugiados e às comunidades de acolhimento em resposta à crise síria na Jordânia, no Líbano e na Turquia
BUDG/9/03300
	2020/2092(BUD)	

Relatora:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fundo:

BUDG


Pareceres:

AFET



DEVE



LIBE


 
	Aprovação do projeto de relatório
17.	Mobilização da margem para imprevistos em 2020 para prosseguir com o apoio humanitário aos refugiados na Turquia
BUDG/9/03284
	2020/2094(BUD)	COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Relatora:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fundo:

BUDG


Pareceres:

AFET



DEVE



LIBE


 
	Aprovação do projeto de relatório
*** Fim do período de votação à distância ***
------
18.	Diversos
19.	Próximas reuniões
13-14 de julho de 2020

