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PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu

2019-2024

Comissão dos Orçamentos

BUDG(2020)1012_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião

Segunda-feira, 12 de outubro de 2020, 14.30–15.00

Bruxelas, Sala: József Antall (6Q2)

Quinta-feira, 15 de outubro de 2020, 9.00–11.00

Bruxelas, Sala: József Antall (4Q1)

12 de outubro de 2020, 14.30–15.00

1. Aprovação da ordem do dia

2. Comunicações da presidência

Os períodos de votação à distância para as votações BUDG estão agendados para:

- Segunda-feira, 12 de outubro, 15.00 - 16.00
- Segunda-feira, 12 de outubro, 16.45 - 17.30
- Quarta-feira, 14 de outubro, 12.30 - 13.30

Os anúncios para todos os períodos de votação terão lugar durante a reunião da 
Comissão BUDG na segunda-feira, 12 de Outubro, das 14.30 às 15.00.

* * *
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***Período de votação à distância***

3. Orçamento 2020: Secção III – Comissão
Relatora: Monika Hohlmeier (PPE)
– DEC 14/2020, 16/2020, 17/2020
– Outros pedidos de transferência

4. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização - EGF/2020/001 
ES/Galicia — setores auxiliares da construção naval - Espanha
BUDG/9/04132

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

Relatora:
Valérie Hayer (Renew) PR – PE657.462v01-00

AM – PE658.806v01-00
Fundo:

BUDG
Pareceres:

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

 Aprovação
 Prazo para a apresentação de alterações: 1 de outubro de 2020, 12.00

O período de votação decorrerá:
- das 15.00 às 16.00 - alterações e pedidos de transferência
- das 16.45 às 17.30 - votação final

Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de 
votação à distância) votam através da aplicação iVote.

*** Fim do período de votação à distância ***

* * *

14 de outubro de 2020, 12.30–13.30

***Período de votação à distância***

5. Orçamento anual da União para o exercício de 2021 - todas as secções
BUDG/9/03651

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

Correlatores:
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

Fundo:
BUDG
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 Aprovação das alterações orçamentais

O período de votação decorrerá:
- das 12.30 às 13.30 - alterações orçamentais

Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de 
votação à distância) votam através da aplicação iVote.

*** Fim do período de votação à distância ***

* * *

15 de outubro de 2020, 9.00–11.00

6. Política imobiliária
Parlamento Europeu: estratégia imobiliária pós-2019 no que respeita à carteira 
imobiliária de Bruxelas - alerta precoce
Provedor de Justiça Europeu: projeto de arrendamento de edifício - alerta 
precoce
- Outras informações recebidas

7. Troca de pontos de vista sobre a política imobiliária do Serviço Europeu para a 
Ação Externa

8. QFP, recursos próprios e plano de recuperação: ponto da situação das 
negociações
BUDG/9/03569
 Troca de pontos de vista

Prestação de informações por parte da equipa de negociação

------

9. Diversos

10. Próximas reuniões

28 de outubro de 2020
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