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Biudžeto komitetas

BUDG(2020)1210_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val.
Salė: nuotolinis posėdis naudojantis sistema „Interactio“ ir József Antall (6Q1)
2020 m. gruodžio 10 d. 9.00–12.00 val.

1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
Numatytas nuotolinio balsavimo laikas BUDG komitete:
– 2020 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 9.45–10.45 val.
– 2020 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 11.45–12.30 val.

Apie balsavimą bus paskelbta BUDG komiteto gruodžio 10 d., ketvirtadienio, posėdžio metu.

* * *

*** Nuotolinis balsavimas ***

Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
3.	2020 m. biudžetas: III skirsnis – Komisija
Pranešėja: Monika Hohlmeier (PPE)
– Prašymai dėl perkėlimų
4.	2020 m. biudžetas: kiti skirsniai
Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Europos Parlamentas: C12/2020
– Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas: INF 2/2020
– Regionų komitetas: DEC 3/2020
– Europos Teisingumo Teismas: INF 4/2020, INF 5/2020
– Europos išorės veiksmų tarnyba: DEC 1/2020, INF 3/2020
– Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas: etatų planas
– Kiti prašymai dėl perkėlimų
5.	Pastatų politika
Pranešėja: Fabienne Keller (RENEW)
– Europos Parlamentas: centras „Europa Experience“ Paryžiuje
– Europos Parlamentas: centras „Europa Experience“ Romoje
– Europos Parlamentas: biuro patalpoms skirtas pastatas Briuselyje
– Europos Komisija: naujo konferencijų centro Loi 91-105 įsigijimas
– Europos išorės veiksmų tarnyba: biuras Buenos Airėse, Argentinoje
– Kiti prašymai
6.	2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 10 projektas „Mokėjimų asignavimų didinimas atsižvelgiant į atnaujintas išlaidų prognozes ir kitus išlaidų ir pajamų patikslinimus“
BUDG/9/04360
	2020/0298(BUD)	

Pranešėja:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE659.092v01-00
Atsakingas komitetas:

BUDG


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. lapkričio 9 d. 15.00 val.
7.	Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo Komisija įgaliojama balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą
BUDG/9/04734
***I	2020/0343(COD)	COM(2020)0774 – C9-0378/2020

Pranešėjas:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Atsakingas komitetas:

BUDG


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
(Supaprastinta procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis))

8.	Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas
BUDG/9/03347
	2020/2043(INI)	

Nuomonės referentė:

Elisabetta Gualmini (S&D)
PA – PE653.861v01-00
AM – PE660.345v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI*
Yannick Jadot (Verts/ALE)
PR – PE648.519v01-00
AM – PE660.204v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. lapkričio 17 d. 12.00 val.

*** Nuotolinio balsavimo pabaiga ***

* * *
9.	2020 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
BUDG/9/03590
	2020/2124(INI)	

Nuomonės referentas:

David Cormand (Verts/ALE)
PA – PE660.133v01-00
Atsakingas komitetas:

ECON*
Pedro Silva Pereira (S&D)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gruodžio 11 d. 10.00 val.
10.	Taikinimo procedūros dėl 2021 m. biudžeto rezultatai
– Keitimasis nuomonėmis

* * *

Uždaras posėdis
11.	Obligacijų išleidimas finansų rinkose ES vardu. Pirmoji patirtis, rizika ir lūkesčiai
BUDG/9/04782
	Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos BUDG GD generaliniu direktoriumi Gertu Janu Koopmanu


------
12.	Kiti klausimai
13.	Kiti posėdžiai
2020 m. gruodžio 14 d. (BUDG komiteto posėdis (dar nepatvirtinta))
2020 m. gruodžio 14 d. (BUDG ir CONT komitetų bendras posėdis (dar nepatvirtinta))
2020 m. gruodžio 15 d. (BUDG komiteto posėdis (dar nepatvirtinta))
2021 m. sausio 14 d. (BUDG komiteto posėdis (dar nepatvirtinta))

