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Biudžeto komitetas

BUDG(2020)0713_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. liepos 13 d., pirmadienis, 13.45–15.45 val.
2020 m. liepos 14 d., antradienis, 9.00–11.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
2020 m. liepos 13 d. 13.45–15.45 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
* * *
3.	Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas
BUDG/9/03233
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Nuomonės referentas:

Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 15 d. 17.00 val.
4.	2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos (programa „ES – sveikatos labui“) nustatymas ir Reglamento (ES) Nr. 282/2014 panaikinimas
BUDG/9/03164
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Nuomonės referentas:

Nicolae Ștefănuță (RENEW)
PA – PE653.947v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 15 d. 12.00 val.
5.	Dalinis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 keitimas dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU)
BUDG/9/03181
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Nuomonės referentas:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE653.948v01-00
Atsakingas komitetas:

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 15 d. 12.00 val.
* * *
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.

Balsavimas vyks nuo 15.45 val. iki 17.00 val.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

*** Nuotolinis balsavimas ***
6.	Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūra
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Nuomonės referentas:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE652.609v01-00
AM – PE653.968v01-00
Atsakingas komitetas:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. birželio 25 d. 18.00 val.
7.	Pastatų politika
Pranešėja: Fabienne Keller (RENEW)
– Europos Parlamentas: svečių namai Bazoches miestelyje
– Europos darbo institucija: centrinė būstinė
– Kiti prašymai
*** Nuotolinio balsavimo pabaiga ***
* * *
8.	Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos
BUDG/9/00292
*	2018/0135(CNS)	COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Pranešėjai:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (RENEW)
PR – PE653.866v01-00
Atsakingas komitetas:

BUDG


Nuomonę teikiantys komitetai:

INTA
Sprendimas: nuomonės neteikti


CONT



ECON
Sprendimas: nuomonės neteikti


ENVI
Esther de Lange (PPE)


AGRI
Sprendimas: nuomonės neteikti


AFCO
Sandro Gozi (RENEW)

 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 15 d. 12.00 val.
9.	DFP, nuosavi ištekliai ir ekonomikos gaivinimo planas: pažangos įvertimas rengiantis 2020 m. liepos 17–18 d. vyksiančioms deryboms su Europos Vadovų Taryba
BUDG/9/03481
	Keitimasis nuomonėmis

* * *
2020 m. liepos 14 d. 9.00–11.00 val.
10.	2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas „Europos ekonomikos gaivinimo planui būtinų asignavimų įtraukimas į 2020 m. biudžetą“
BUDG/9/03288
	2020/2093(BUD)	

Pranešėja:

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

BUDG


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET



DEVE
Sprendimas: nuomonės neteikti


CONT



ECON



EMPL



ENVI



ITRE
Sprendimas: nuomonės neteikti


IMCO
Sprendimas: nuomonės neteikti


TRAN



REGI
Sprendimas: nuomonės neteikti


CULT
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Pranešimo projekto svarstymas

11.	2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 7 projektas „Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas“
BUDG/9/03443
	2020/1999(BUD)	

Pranešėja:

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

BUDG


 
	Pranešimo projekto svarstymas

* * *
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.

Balsavimas vyks nuo 10.00 val. iki 11.30 val.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

*** Nuotolinis balsavimas ***
12.	2020 m. biudžetas: III skirsnis – Komisija
Pranešėja: Monika Hohlmeier (PPE)
– DEC 13/2020
– Kiti prašymai dėl perkėlimų
13.	2020 m. biudžetas: kiti skirsniai
Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Europos Parlamentas: C4/2020, C5/2020
– Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: INF 1/2020, INF 2/2020
– Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas: etatų sąrašas
– Kiti prašymai dėl perkėlimų
14.	Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūra
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Nuomonės referentas:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE652.609v01-00
AM – PE653.968v01-00
Atsakingas komitetas:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. birželio 25 d. 18.00 val.
*** Nuotolinio balsavimo pabaiga ***
* * *
15.	Keitimasis nuomonėmis Europos Parlamento pastatų politikos klausimais, dalyvaujant Europos Parlamento pirmininko pavaduotojams, atsakingiems už pastatų politiką, ir generaliniam sekretoriui
BUDG/9/01055
------
16.	Kiti klausimai
17.	Kiti posėdžiai
2020 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis
2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis

