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Comissão dos Orçamentos

BUDG(2020)1028_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 28 de outubro de 2020, 9.00–11.00
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q1)
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
Os períodos de votação à distância para as votações da Comissão BUDG estão agendados para:

- Quarta-feira, 28 de outubro, das 11.00 às 12.00
- Quarta-feira, 28 de outubro, das 14.00 às 15.00

Os anúncios para os dois períodos de votação terão lugar durante a reunião da Comissão BUDG na quarta-feira, 28 de outubro, das 09.00 às 11.00.
* * *
3.	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
4.	Mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Croácia e à Polónia em relação com uma catástrofe natural e para o pagamento de adiantamentos à Croácia, à Alemanha, à Grécia, à Hungria, à Irlanda, a Portugal e à Espanha em relação com uma emergência de saúde pública
BUDG/9/04363
	2020/0299(BUD)	COM(2020)0960 – C9-0318/2020

Relator:

Olivier Chastel (Renew)

Fundo:

BUDG


Pareceres:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 29 de outubro de 2020, 13.00
5.	Projeto de orçamento retificativo n.º 9 do orçamento geral para 2020 que acompanha a proposta de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Croácia e à Polónia em relação com uma catástrofe natural e para o pagamento de adiantamentos à Croácia, à Alemanha, à Grécia, à Hungria, à Irlanda, a Portugal e à Espanha em relação com uma emergência de saúde pública
BUDG/9/04352
	2020/0297(BUD)	

Relatora:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fundo:

BUDG


 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 29 de outubro de 2020, 13.00
6.	Projeto de orçamento retificativo n.º 10 do orçamento geral de 2020: Reforço das dotações de pagamento de acordo com as previsões atualizadas das despesas e outros ajustamentos às despesas e receitas
BUDG/9/04360
	2020/0298(BUD)	

Relatora:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fundo:

BUDG


 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 29 de outubro de 2020, 13.00
7.	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:

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

Fundo:

BUDG
(S&D)

 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 20 de outubro de 2020, 12.00
* * *
***Período de votação à distância***
8.	Orçamento 2020: Secção III - Comissão
Relatora: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 18/2020, DEC 19/2020, DEC 20/2020, DEC 21/2020
- Outros pedidos de transferência
9.	Orçamento 2020: Outras secções
Relatora: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C7/2020, C8/2020, C9/2020
- CR: DEC 2/2020
- SEAE: a confirmar
- Outros pedidos de transferência
10.	Política imobiliária
Relatora: Fabienne Keller (Renew)
- PE: obras de renovação dos restaurantes e serviços de restauração em Bruxelas e Estrasburgo
- Provedor de Justiça Europeu: projeto com vista a mudar o seu gabinete em Bruxelas
- Outros pedidos
11.	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:

(S&D) Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
PR – PE658.989v01-00
AM – PE659.060v01-00
DT – PE657.417v01-00
Fundo:

BUDG
(S&D)

Pareceres:

AFET
Nikos Androulakis (S&D)
AD – PE655.905v02-00
AM – PE657.458v01-00
DV – PE657.186v02-00

DEVE
Charles Goerens (Renew)
AD – PE657.393v02-00

INTA
Decisão: não emitir parecer


CONT
Decisão: não emitir parecer


ECON
Margarida Marques (S&D)
AD – PE653.964v03-00
AM – PE655.919v01-00

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
AD – PE654.005v03-00
AM – PE657.169v01-00

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE653.750v02-00
AM – PE654.048v01-00
AB – PE657.445v01-00

ITRE
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
AD – PE657.152v02-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

IMCO
Leszek Miller (S&D)
AD – PE654.034v02-00
AM – PE655.652v01-00

TRAN
Marian-Jean Marinescu (PPE)
AD – PE654.050v03-00
AM – PE655.863v01-00
AB – PE657.501v01-00

REGI
Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)
AD – PE653.814v02-00
AM – PE657.144v01-00

AGRI
Petri Sarvamaa (PPE)
AD – PE653.892v02-00
AM – PE655.968v01-00
AB – PE657.500v01-00

PECH
Pierre Karleskind (Renew)
AD – PE654.071v02-00
AM – PE657.146v01-00
AB – PE657.450v01-00

CULT
Romeo Franz (Verts/ALE)
AD – PE655.780v02-00
AM – PE655.906v01-00

JURI
Adrián Vázquez Lázara (Renew)
AB – PE658.851v01-00

LIBE
Karlo Ressler (PPE)
AD – PE654.091v02-00
AM – PE655.893v01-00
AB – PE657.488v01-00

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
AD – PE654.031v02-00
AM – PE655.899v01-00
AB – PE657.484v01-00

FEMM
Robert Biedroń (S&D)
AD – PE655.750v03-00
AB – PE657.460v01-00

PETI
Decisão: não emitir parecer

 
	Apreciação e aprovação
Prazo para a apresentação de alterações: 20 de outubro de 2020, 12.00
O período de votação decorrerá:
das 11.00 às 12.00 sobre:
- as alterações ao projeto de relatório sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 – todas as secções
- os pedidos de transferência e os pedidos relativos aos edifícios
das 14.00 às 15.00 sobre:
- a votação final do projeto de relatório sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 – todas as secções

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 ***
------
12.	Diversos
13.	Próximas reuniões
Terça-feira, 10 de novembro de 2020
Segunda-feira, 16 de novembro de 2020

