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Comisia pentru bugete

BUDG(2021)0714_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 14 iulie 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45
Sala: József Antall (4Q1) și participare de la distanță
14 iulie 2021, 9.00 - 12.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
Sesiunea de votare de la distanță pentru voturile BUDG este prevăzută pentru:

- miercuri, 14 iulie, 09.15 - 10.30
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	14-15 decembrie 2020	PV – PE693.782v01-00

14 ianuarie 2021	PV – PE663.356v01-00
* * *
*** Votare de la distanță ***

Toți deputații care participă la vot vor vota folosind EPVote.
4.	Bugetul pe 2021: secțiunea III – Comisia
Raportor: Pierre Larrouturou (S&D)
- DEC 15/2021
- Alte cereri de transfer
5.	Bugetul pe 2021: alte secțiuni
Raportor: Olivier Chastel (Renew)
- PE: C7/2021
- CESE: INF 7/2021, INF 8/2021
- Alte cereri de transfer
6.	Politica imobiliară
Raportoare: Fabienne Keller (Renew)
- SEAE: Tripoli, Libia
- Alte cereri legate de clădiri
*** Sfârșitul votării de la distanță ***
* * *
7.	Politica imobiliară - schimb de opinii
Raportoare: Fabienne Keller (Renew)
- SEAE: Kabul, Afganistan
- Alte informații primite
8.	Proiectul de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2021 - Actualizarea veniturilor în urma intrării în vigoare, la 1 iunie 2021, a Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, estimarea revizuită a resurselor proprii și alte venituri
BUDG/9/06452
	2021/0193(BUD)	

Comisie competentă:

BUDG


	Expunerea Comisiei

9.	Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul 2021, Sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia
BUDG/9/06471
	Expunerea Comisiei (de confirmat)

10.	Reuniunea anuală cu agențiile UE
BUDG/9/00539
	Schimb de opinii

11.	Schimb de opinii cu privire la politica imobiliară a Parlamentului European, în prezența vicepreședinților Parlamentului European responsabili pentru politica imobiliară și a Secretarului General
BUDG/9/01055
* * *
14 iulie 2021, 13.45 - 14.45
12.	Schimb de opinii cu privire la politica imobiliară a Serviciului European de Acțiune Externă
* * *
14 iulie 2021, 14.45 - 15.45
Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise)
------
13.	Chestiuni diverse
14.	Reuniuni următoare
30 august 2021
31 august 2021

