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Comisia pentru bugete

BUDG(2020)0831_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 31 august 2020, 13.45 - 15.45
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Marți, 1 septembrie 2020, 13.45 - 15.45
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Marți, 1 septembrie 2020, 17.00 - 18.00
Bruxelles, Sala: József Antall (2Q2)

31 august 2020, 13.45 - 15.45
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
* * *
3.	Reuniunea anuală cu agențiile UE
BUDG/9/00539
	Schimb de opinii

4.	Prezentarea studiului privind integrarea climei în bugetul UE
* * *
Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Votarea va fi deschisă între orele 15.45 și 16.45

Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote

*** Votare de la distanță ***
5.	Bugetul pe 2020: secțiunea III – Comisia
Raportoare: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 15/2020
- Alte cereri de transfer
6.	Bugetul pe 2020: alte secțiuni
Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- CESE: INF 1/2020, DEC1/2020
- CCE: V/AB-05/T/20, V/AB-06/A/20
- Alte cereri de transfer
7.	Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
BUDG/9/00292
*	2018/0135(CNS)	10025/2020 – C9-0215/2020

Coraportori:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00
Comisie competentă:

BUDG


Avize:

INTA
Decizie: fără aviz


CONT
Monika Hohlmeier (PPE)
AL – PE655.894v01-00

ECON
Decizie: fără aviz


ENVI
Esther de Lange (PPE)
AL – PE653.878v01-00

AGRI
Decizie: fără aviz


AFCO
Sandro Gozi (Renew)

 
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iulie 2020, 10.00
8.	Instituirea unui program de acțiune al Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și abrogarea Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („Programul EU4Health”)
BUDG/9/03164
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Raportor pentru aviz:

Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00
AM – PE655.678v01-00
Comisie competentă:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
 
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iulie 2020, 12.00
9.	Modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU)
BUDG/9/03181
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Raportor pentru aviz:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE653.948v01-00
AM – PE655.679v01-00
Comisie competentă:

REGI*
Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)
PR – PE654.026v01-00
AM – PE655.753v01-00
 
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iulie 2020, 12.00
10.	Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
BUDG/9/03233
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Raportor pentru aviz:

Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00
Comisie competentă:

ENVI*
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
 
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iulie 2020, 17.00
***Sfârșitul votării de la distanță***
* * *
1 septembrie 2020, 13.45 - 15.45
11.	CFM, resursele proprii și planul de redresare: stadiul negocierilor
BUDG/9/03569
	Schimb de opinii
Feedback de la echipa de negociere

12.	Schimb de opinii pe tema raportului anual al Comisiei Europene privind politica imobiliară
* * *
Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Votarea va fi deschisă între orele 15.45 și 16.45

Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote

*** Votare de la distanță ***
13.	Politica imobiliară
Raportoare: Fabienne Keller (Renew)
- Alte cereri
14.	Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
BUDG/9/00292
*	2018/0135(CNS)	10025/2020 – C9-0215/2020

Coraportori:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00
Comisie competentă:

BUDG


Avize:

INTA
Decizie: fără aviz


CONT
Monika Hohlmeier (PPE)
AL – PE655.894v01-00

ECON
Decizie: fără aviz


ENVI
Esther de Lange (PPE)
AL – PE653.878v01-00

AGRI
Decizie: fără aviz


AFCO
Sandro Gozi (Renew)

 
	Adoptarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iulie 2020, 10.00
15.	Instituirea unui program de acțiune al Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și abrogarea Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („Programul EU4Health”)
BUDG/9/03164
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Raportor pentru aviz:

Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00
AM – PE655.678v01-00
Comisie competentă:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iulie 2020, 12.00
16.	Modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU)
BUDG/9/03181
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Raportor pentru aviz:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE653.948v01-00
AM – PE655.679v01-00
Comisie competentă:

REGI*
Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)
PR – PE654.026v01-00
AM – PE655.753v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iulie 2020, 12.00
17.	Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
BUDG/9/03233
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Raportor pentru aviz:

Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00
Comisie competentă:

ENVI*
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iulie 2020, 17.00
***Sfârșitul votării de la distanță***
* * *
1 septembrie 2020, 17.00 - 18.00
18.	Schimb de opinii cu Michael Roth, ministru de stat pentru Europa, pe tema CFM și a planului de redresare
------
19.	Chestiuni diverse
20.	Reuniuni următoare
Luni, 21 septembrie 2020

