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Comissão dos Orçamentos

BUDG(2020)0713_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 13 de julho de 2020, 13.45–15.45
Terça-feira, 14 de julho de 2020, 9.00–11.00
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
13 de julho de 2020, 13.45–15.45
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
* * *
3.	Alteração da Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia
BUDG/9/03233
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Relator de parecer:

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

ENVI
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 15 de julho de 2020, 17.00
4.	Criação de um Programa de ação da União no domínio da saúde para o período 2021-2027 e que revoga o Regulamento (UE) n.º 282/2014 («Programa UE pela Saúde»)
BUDG/9/03164
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Relator de parecer:

Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00
Fundo:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 15 de julho de 2020, 12.00
5.	Alteração do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos recursos adicionais excecionais e disposições de execução no âmbito do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego, a fim de prestar assistência à promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia (Iniciativa REACT-EU)
BUDG/9/03181
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Relator de parecer:

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

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 15 de julho de 2020, 12.00
* * *
Abertura do período de votação à distância

O período de votação decorrerá das 15.45 às 17.00

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***
6.	Revisão do Fundo de Solidariedade da União Europeia
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Relator de parecer:

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

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 25 de junho de 2020, 18.00
7.	Política imobiliária
Relatora: Fabienne Keller (Renew)
- PE: Guest-house em Bazoches
- AET: sede
- Outros pedidos 
***Fim do período de votação à distância***
* * *
8.	Proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema dos recursos próprios da União Europeia
BUDG/9/00292
*	2018/0135(CNS)	COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Correlatores:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
Fundo:

BUDG


Pareceres:

INTA
Decisão: não emitir parecer


CONT



ECON
Decisão: não emitir parecer


ENVI
Esther de Lange (PPE)


AGRI
Decisão: não emitir parecer


AFCO
Sandro Gozi (Renew)

 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 15 de julho de 2020, 12.00
9.	QFP, recursos próprios e plano de retoma: balanço na perspetiva do Conselho Europeu de 17-18 de julho de 2020
BUDG/9/03481
	Troca de pontos de vista
* * *
14 de julho de 2020, 9.00–11.00
10.	Projeto de orçamento retificativo n.° 6 do orçamento geral para 2020: Integração no orçamento de 2020 do lançamento do plano de recuperação da Europa
BUDG/9/03288
	2020/2093(BUD)	

Relatora:

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

BUDG


Pareceres:

AFET



DEVE
Decisão: não emitir parecer


CONT



ECON



EMPL



ENVI



ITRE
Decisão: não emitir parecer


IMCO
Decisão: não emitir parecer


TRAN



REGI
Decisão: não emitir parecer


CULT
Decisão: não emitir parecer

 
	Apreciação do projeto de relatório
11.	Projeto de orçamento retificativo n.º 7 do orçamento geral para 2020: Atualização das receitas (recursos próprios)
BUDG/9/03443
	2020/1999(BUD)	

Relatora:

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

BUDG


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

O período de votação decorrerá das 10.00 às 11.30

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***
12.	Orçamento 2020: Secção III – Comissão
Relatora: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 13/2020
- Outros pedidos de transferências
13.	Orçamento 2020: Outras secções
Relator: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C4/2020, C5/2020
- TJUE: INF 1/2020, INF 2/2020
-AEPD: Organograma
- Outros pedidos de transferências
14.	Revisão do Fundo de Solidariedade da União Europeia
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Relator de parecer:

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

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 25 de junho de 2020, 18.00
***Fim do período de votação à distância***
* * *
15.	Troca de pontos de vista sobre a política imobiliária do Parlamento Europeu na presença dos Vice-Presidentes do Parlamento Europeu responsáveis pela política imobiliária e do Secretário-Geral
BUDG/9/01055
------
16.	Diversos
17.	Próximas reuniões
Segunda-feira, 31 de agosto de 2020
Terça-feira, 1 de setembro de 2020

