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Odbor za proračun

BUDG(2020)0622_2
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v ponedeljek, 22. junija 2020, od 13.45 do 15.45
Bruselj, Sejna soba: József Antall (2Q2)
v sredo, 24. junija 2020, od 17.00 do 18.45
Bruselj, Sejna soba: József Antall (4Q2)
22. junij 2020 od 13.45 do 15.45
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
* * *
Začetek glasovanja na daljavo

Glasovanje bo potekalo od 14.15 do 15.15.

Vsi člani, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo glasovali prek aplikacije iVote.

*** Glasovanje na daljavo ***
3.	Proračun za leto 2020: oddelek III – Komisija
Poročevalka: Monika Hohlmeier (PPE)
– DEC 11/2020, 12/2020
– Druge prošnje za prerazporeditev
4.	Proračun za leto 2020: drugi oddelki
Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Evropski parlament: C3/2020
– Odbor regij: DEC 1/2020
– Evropsko računsko sodišče: V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20, V/AB-04/T/20
– Evropsko računsko sodišče: sprememba kadrovskega načrta
– Evropska služba za zunanje delovanje: 1/2020
– Druge prošnje za prerazporeditev
5.	Nepremičninska politika
Poročevalka: Fabienne Keller (Renew)
– Evropski parlament: Bazoches
– Evropska komisija: stavba The One, Bruselj
– Druge prošnje
6.	Ustanovitev Sklada za pravični prehod
BUDG/9/02355
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Pripravljavec mnenja:

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

REGI*
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis) (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
	Sprejetje predlogov sprememb

Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. maj 2020 ob 12.00
*** Konec glasovanja na daljavo ***
* * *
7.	Nepremičninska politika
– Izmenjava mnenj o stavbah Komisije Beaulieu
8.	Pregled Solidarnostnega sklada Evropske unije
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Pripravljavec mnenja:

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

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Obravnava osnutka mnenja

Rok za vložitev predlogov sprememb: 25. junij 2020 ob 18.00
* * *
9.	Pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje
– Izmenjava mnenj
10.	Sprememba Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020
BUDG/9/03186
***	2020/0109(APP)	

Soporočevalca:

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

Pristojni odbor:

BUDG


	Obravnava osnutka poročila

* * *
Začetek glasovanja na daljavo

Glasovanje bo potekalo od 15.45 do 16.30.

Vsi člani, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo glasovali prek aplikacije iVote.

*** Glasovanje na daljavo ***
11.	Ustanovitev Sklada za pravični prehod
BUDG/9/02355
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Pripravljavec mnenja:

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

REGI*
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis) (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
	Sprejetje osnutka mnenja

Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. maj 2020 ob 12.00
*** Konec glasovanja na daljavo ***
* * *
24. junij 2020 od 17.00 do 18.45
12.	Predstavitev predloga proračuna Komisije za leto 2021, ki jo bo imel komisar za proračun in človeške vire Johannes Hahn
13.	Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 - Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji
BUDG/9/03300
	2020/2092(BUD)	

Poročevalka:

Monika Hohlmeier (PPE)

Pristojni odbor:

BUDG


	Predstavitev

14.	Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2020 – Upoštevanje zagona načrta za okrevanje za Evropo v proračunu za leto 2020
BUDG/9/03288
	2020/2093(BUD)	

Poročevalka:

Monika Hohlmeier (PPE)

Pristojni odbor:

BUDG


	Predstavitev

15.	Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji
BUDG/9/03284
	2020/2094(BUD)	COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Poročevalka:

Monika Hohlmeier (PPE)

Pristojni odbor:

BUDG


	Predstavitev

* * *
Začetek glasovanja na daljavo

Glasovanje bo potekalo od 18.45 do 19.15.

Vsi člani, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo glasovali prek aplikacije iVote.

*** Glasovanje na daljavo ***
16.	Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 – Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji
BUDG/9/03300
	2020/2092(BUD)	

Poročevalka:

Monika Hohlmeier (PPE)

Pristojni odbor:

BUDG


Mnenje:

AFET



DEVE



LIBE


	Sprejetje osnutka poročila

17.	Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji
BUDG/9/03284
	2020/2094(BUD)	COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Poročevalka:

Monika Hohlmeier (PPE)

Pristojni odbor:

BUDG


Mnenje:

AFET



DEVE



LIBE


	Sprejetje osnutka poročila

*** Konec glasovanja na daljavo ***
------
18.	Razno
19.	Naslednja seja
13. in 14. julij 2020

