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Költségvetési Bizottság

BUDG(2020)1012_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. október 12., hétfő, 14.30–15.00
Brüsszel, Terem: József Antall (6Q2)
2020. október 15., csütörtök, 9.00–11.00
Brüsszel, Terem: József Antall (4Q1)

2020. október 12., 14.30–15.00
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
A BUDG szavazásaival kapcsolatban a távszavazások ütemezése a következő:

– október 12., hétfő, 15.00–16.00,
– október 12., hétfő, 16.45–17.30,
– október 14.., szerda 12.30–13.30.

Valamennyi szavazás esetében a bejelentésekre a BUDG bizottság október 12-én, szerdán, 14.30–15.00 között tartandó ülésén kerül sor.
* * *
*** Távszavazás ***
3.	2020. évi költségvetés: III. szakasz – Bizottság
Előadó: Monika Hohlmeier (PPE)
– DEC 14/2020, 16/2020, 17/2020
– Egyéb átcsoportosítási kérelmek
4.	Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors – Spanyolország
BUDG/9/04132
	2020/1996(BUD)	COM(2020)0485 – C9-0294/2020

Előadó:

Valérie Hayer (Renew)
PR – PE657.462v01-00
AM – PE658.806v01-00
Illetékes:

BUDG


Vélemény:

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
AL – PE658.729v01-00

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE657.432v01-00
 
	Elfogadás
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. október 1., 12.00
A szavazás időtartama:
– 15.00 és 16.00 óra között – módosítások és átcsoportosítási kérelmek
– 16.45 és 17.30 között – zárószavazások

A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – az iVote alkalmazáson keresztül szavaz.

*** Távszavazás vége ***
* * *
2020. október 14., 12.30–13.30
*** Távszavazás ***
5.	Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
BUDG/9/03651
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Társelőadók:

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
DT – PE657.417v01-00
Illetékes:

BUDG


 
	Költségvetési módosítások elfogadása
A szavazás időtartama:
– 12.30 és 13.30 között – költségvetési módosítások

A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – az iVote alkalmazáson keresztül szavaz.

*** Távszavazás vége ***
* * *
2020. október 15., 9.00–11.00
6.	Ingatlanpolitika
– Európai Parlament: Az ingatlanstratégia végrehajtása 2019 után a brüsszeli ingatlanportfólió tekintetében – korai előrejelzés
– Európai ombudsman: Épületbérlési projekt – korai előrejelzés
– Egyéb beérkezett információk
7.	Eszmecsere az Európai Külügyi Szolgálat ingatlanpolitikájáról
8.	Új többéves pénzügyi keret, saját források és helyreállítási terv: a tárgyalások jelenlegi állása
BUDG/9/03569
	Eszmecsere
A tárgyalócsoport visszajelzése
------
9.	Egyéb kérdések
10.	Következő ülés(ek)
• 2020. október 28.

