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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru bugete

BUDG(2020)1012_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 12 octombrie 2020, 14.30 - 15.00

Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)

Joi, 15 octombrie 2020, 9.00 - 11.00

Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)

12 octombrie 2020, 14.30 - 15.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

Sesiunile de votare de la distanță pentru voturile BUDG sunt prevăzute pentru:

- luni, 12 octombrie, 15.00-16.00
- luni, 12 octombrie, 16.45-17.30
- miercuri, 14 octombrie, 12.30-13.30

Anunțurile pentru toate sesiunile de votare vor avea loc în cursul reuniunii BUDG de 
luni, 12 octombrie, 14.30-15.00.

* * *
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*** Votare de la distanță ***

3. Bugetul pe 2020: secțiunea III – Comisia
Raportoare: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 14/2020, 16/2020, 17/2020
- Alte cereri de transfer

4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – EGF/2020/001 
ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors - Spania
BUDG/9/04132

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

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

Comisie competentă:
BUDG

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

 Adoptare
 Termen de depunere a amendamentelor: 1 octombrie 2020, 12.00

Votarea va fi deschisă:
- de la 15.00 la 16.00 - amendamente și cereri de transfer
- de la 16.45 la 17.30 - voturile finale

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

***Sfârșitul votării de la distanță***

* * *

14 octombrie 2020, 12.30 - 13.30

*** Votare de la distanță ***

5. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate 
secțiunile
BUDG/9/03651

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

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

DT – PE657.417v01-00

Comisie competentă:
BUDG

 Adoptarea amendamentelor bugetare
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Votarea va fi deschisă:
- de la 12.30 la 13.30 pentru amendamentele bugetare

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

***Sfârșitul votării de la distanță***

* * *

15 octombrie 2020, 9.00 - 11.00

6. Politica imobiliară
- Parlamentul European: Strategia imobiliară de după 2019 cu privire la 
portofoliul imobiliar de la Bruxelles - alertă timpurie
- Ombudsmanul European: proiect de închiriere a clădirii - alertă timpurie
- Alte informații primite

7. Schimb de opinii cu privire la politica imobiliară a Serviciului European de 
Acțiune Externă

8. CFM, resursele proprii și planul de redresare: stadiul negocierilor
BUDG/9/03569
 Schimb de opinii

Feedback de la echipa de negociere

------

9. Chestiuni diverse

10. Reuniuni următoare

28 octombrie 2020
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