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Europos Parlamentas

2019-2024

Biudžeto komitetas

BUDG(2020)1012_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 14.30–15.00 val.

Briuselis, salė: József Antall (6Q2)

2020 m. spalio 15 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val.

Briuselis, salė: József Antall (4Q1)

2020 m. spalio 12 d. 14.30–15.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

Nuotolinio balsavimo laikas BUDG komitete:

– spalio 12 d., pirmadienis, 15.00–16.00 val.
– spalio 12 d., pirmadienis, 16.45–17.30 val.
– spalio 14 d., trečiadienis, 12.30–13.30 val.

Visi balsavimai bus paskelbti BUDG komiteto spalio 12 d., pirmadienio, 
14.30–15.00 val. posėdžio metu.

* * *
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*** Nuotolinis balsavimas ***

3. 2020 m. biudžetas: III skirsnis – Komisija
Pranešėja: Monika Hohlmeier (PPE)
– DEC 14/2020, 16/2020, 17/2020
– Kiti prašymai dėl perkėlimų

4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas 
pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję 
sektoriai“
BUDG/9/04132

2020/1996(BUD) COM(2020)0485 – C9-0294/2020

Pranešėja:
Valérie Hayer (RENEW) PR – PE657.462v01-00

AM – PE658.806v01-00
Atsakingas komitetas:

BUDG
Nuomonę teikiantys komitetai:

EMPL Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR) AL – PE658.729v01-00
REGI Younous Omarjee (GUE/NGL) AL – PE657.432v01-00

 Priėmimas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 1 d. 12.00 val.

Balsavimo laikas:
– 15.00–16.00 val.: pakeitimai ir prašymai dėl perkėlimų
– 16.45–17.30 val.: galutinis balsavimas

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

*** Nuotolinio balsavimo pabaiga ***

* * *

2020 m. spalio 14 d. 12.30–13.30 val.

*** Nuotolinis balsavimas ***

5. Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
BUDG/9/03651

2020/1998(BUD) 11072/1/2020 – C9-0314/2020

Pranešėjai:
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (RENEW)

DT – PE657.417v01-00

Atsakingas komitetas:
BUDG
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 Biudžeto pakeitimų priėmimas

Balsavimo laikas:
– 12.30–13.00 val.: biudžeto pakeitimai

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

*** Nuotolinio balsavimo pabaiga ***

* * *

2020 m. spalio 15 d. 9.00–11.00 val.

6. Pastatų politika
– Europos Parlamentas: pastatų strategija, skirta laikotarpiui po 2019 m., 
atsižvelgiant į Briuselio turto portfelį – ankstyvasis perspėjimas
– Europos ombudsmenas: nuomojamų pastatų projektas – ankstyvasis 
perspėjimas
– Kita gauta informacija

7. Keitimasis nuomonėmis dėl Europos išorės veiksmų tarnybos pastatų politikos

8. DFP, nuosavi ištekliai ir ekonomikos gaivinimo planas: derybų padėtis
BUDG/9/03569
 Keitimasis nuomonėmis

Derybų grupės atsiliepimai

------

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

2020 m. spalio 28 d.
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