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Comissão dos Orçamentos

BUDG(2020)1210_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, 9.00–12.00
Sala: reunião à distância com Interactio e József Antall 6Q1
10 de dezembro de 2020, 9.00–12.00

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:
- Quinta-feira, 10 de dezembro, das 09.45 às 10.45
- Quinta-feira, 10 de dezembro, das 11.45 às 12.30

O anúncio para o período de votação terá lugar durante a reunião da Comissão BUDG na quinta-feira, 10 de dezembro.

* * *

***Período de votação à distância***

Todos os membros que participam na votação votam através da aplicação iVote.
3.	Orçamento 2020: Secção III – Comissão
Relatora: Monika Hohlmeier (PPE)
- Outros pedidos de transferência
4.	Orçamento 2020: Outras secções
Relator: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C12/2020
- CESE: INF 2/2020
- CR: DEC 3/2020
- TJUE: INF 4/2020, INF 5/2020
- SEAE: DEC 1/2020, INF 3/2020
- AEPD: quadro de pessoal
- Outros pedidos de transferência
5.	Política imobiliária
Relatora: Fabienne Keller (Renew)
- PE: Europa Experience em Paris
- PE: Europa Experience em Roma
- PE : edifício destinado a espaços de escritórios, Bruxelas
- CE: aquisição de um novo centro de conferências Loi 91-105
- SEAE: Gabinete de Buenos Aires, Argentina
- Outros pedidos
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)
PR – PE659.092v01-00
Fundo:

BUDG


 
	Aprovação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 9 de novembro de 2020, 15.00
7.	Parlamento Europeu e Conselho autorizam a Comissão a votar a favor do aumento de capital do Fundo Europeu de Investimento
BUDG/9/04734
***I	2020/0343(COD)	COM(2020)0774 – C9-0378/2020

Relator:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Fundo:

BUDG


 
	Aprovação do projeto de relatório
(Processo simplificado (artigo 52.º)
8.	Rumo a um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras da UE compatível com a OMC
BUDG/9/03347
	2020/2043(INI)	

Relatora de parecer:

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

ENVI*
Yannick Jadot (Verts/ALE)
PR – PE648.519v01-00
AM – PE660.204v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 17 de novembro de 2020, 12.00

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

* * *
9.	Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2020
BUDG/9/03590
	2020/2124(INI)	

Relator de parecer:

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

ECON*
Pedro Silva Pereira (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 11 de dezembro de 2020, 10.00
10.	Resultados da conciliação sobre o Orçamento 2021
- Troca de pontos de vista

* * *

À porta fechada
11.	Emissão de obrigações nos mercados internacionais em nome da UE: primeira experiência, riscos e expectativas
BUDG/9/04782
	Troca de pontos de vista com Gert Jan Koopman, diretor-geral da DG BUDG, Comissão Europeia

------
12.	Diversos
13.	Próximas reuniões
14 de dezembro de 2020 (reunião BUDG - a confirmar)
14 de dezembro de 2020 (reunião conjunta BUDG/CONT - a confirmar)
15 de dezembro de 2020 (reunião BUDG - a confirmar)
14 de janeiro de 2021 (reunião BUDG - a confirmar)

