OJ\1215030LV.rtf	PE658.854v01-00
LV	Vienoti daudzveidībā	LV
PE658.854v01-00	 /1 	OJ\1215030LV.rtf
LV
OJ\1215030LV.rtf	 /1 	PE658.854v01-00
	LV

Eiropas Parlaments
2019-2024
file_0.png




Budžeta komiteja

BUDG(2020)1012_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 12. oktobrī, plkst. 14.30–15.00
Briselē, Telpa: József Antall (6Q2)
Ceturtdien, 2020. gada 15. oktobrī, plkst. 9.00–11.00
Briselē, Telpa: József Antall (4Q1)

2020. gada 12. oktobrī plkst. 14.30–15.00
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
Attālinātā balsošana BUDG komitejā ir plānota:

- Pirmdien, 12. oktobrī, plkst. 15.00–16.00
- Pirmdien, 12. oktobrī, plkst. 16.45–17.30
- Trešdien, 14. oktobrī, plkst. 12.30–13.30

BUDG komitejas sanāksmē pirmdien, 12. oktobrī, plkst. 14.30–15.00 tiks sniegta informācija par visām balsošanām. 
* * *
*** Attālinātās balsošanas laiks ***
3.	2020. gada budžets, III iedaļa — Komisija
Referente: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 14/2020, 16/2020, 17/2020
- Citi pārvietojuma pieprasījumi
4.	Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares
BUDG/9/04132
	2020/1996(BUD)	COM(2020)0485 – C9-0294/2020

Referente:

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

BUDG


Atzinumi:

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

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE657.432v01-00
 
	Pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 1. oktobrī plkst. 12.00
Balsot varēs:
- no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00 — grozījumi un pārvietojumu pieprasījumi
- no plkst. 16.45 līdz plkst. 17.30 — galīgā balsošana

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni iVote.

*** Attālinātās balsošanas laika beigas ***
* * *
2020. gada 14. oktobrī plkst. 12.30–13.30
*** Attālinātās balsošanas laiks ***
5.	Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
BUDG/9/03651
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Līdzreferenti:

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

BUDG


 
	Budžeta grozījumu pieņemšana
Balsot varēs:
- no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.30 — budžeta grozījumi

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni iVote.

*** Attālinātās balsošanas laika beigas ***
* * *
2020. gada 15. oktobrī plkst. 9.00–11.00
6.	Ēku politika
- Eiropas Parlaments: ēku stratēģija pēc 2019. gada attiecībā uz nekustamo īpašumu Briselē (agrīnā brīdināšana)
- Eiropas Ombuds: ēkas īres projekts (agrīnā brīdināšana)
- Cita saņemtā informācija
7.	Viedokļu apmaiņa par Eiropas Ārējās darbības dienesta ēku politiku
8.	DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns: pašreizējais stāvoklis sarunās
BUDG/9/03569
	Viedokļu apmaiņa
Sarunu grupas atsauksmes
------
9.	Dažādi jautājumi
10.	Nākamās sanāksmes
2020. gada 28. oktobrī

