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Comisia pentru bugete

BUDG(2022)0113_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 13 ianuarie 2022, 13.45 - 15.45 și 16.15 - 18.15 (reuniune a coordonatorilor)
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2) și participare de la distanță
13 ianuarie 2022, 13.45 - 15.45
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
Sesiunea de votare de la distanță pentru voturile BUDG este prevăzută pentru:

Joi, 13 ianuarie, 14.00 - 15.00
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	1 iulie 2021	PV – PE699.168v01-00

* * *
*** Votare de la distanță ***

Toți deputații care participă la vot vor vota prin aplicația EPVote.
4.	Bugetul pe 2021: secțiunea III – Comisia
Raportor: Pierre Larrouturou (S&D)
- DEC 30/2021
- alte cereri de transfer
5.	Bugetul pe 2022: secțiunea III – Comisia
Raportor: Karlo Ressler (PPE)
- alte cereri de transfer
6.	Bugetul pe 2021: alte secțiuni
Raportor: Olivier Chastel (Renew)
- alte cereri de transfer
7.	Bugetul pe 2022: alte secțiuni
Raportor: Damian Boeselager (Verts/ALE)
- alte cereri de transfer
8.	Politica imobiliară
Raportoare: Fabienne Keller (Renew)
- cereri legate de clădiri
*** Sfârșitul votării de la distanță ***
* * *
9.	Pachetul financiar din 22 decembrie 2021
BUDG/9/07991
	Prezentare susținută de Johannes Hahn, comisarul pentru buget și administrație, și schimb de opinii

* * *
10.	Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – EGF/2021/005 FR/AIRBUS - Franța
BUDG/9/07987
	2021/0363(BUD)	COM(2021)0698

Raportoare:

Valérie Hayer (Renew)
PR – PE703.113v01-00
Comisie competentă:

BUDG


Avize:

EMPL


	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 14 ianuarie 2022, 17.00
11.	Semestru european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii 2022
BUDG/9/07990

Raportoare:

Margarida Marques (S&D)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 14 ianuarie 2022, 15.00
12.	Raportul Comisiei pe 2021 privind statul de drept
BUDG/9/07269
	2021/2180(INI)	

Raportoare pentru aviz:

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PA – PE702.997v01-00
Comisie competentă:

LIBE*
Terry Reintke (Verts/ALE)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 25 ianuarie 2022, 12.00
------
13.	Chestiuni diverse
14.	Reuniuni următoare
26 ianuarie 2022 -13.45-15-45 (reuniune constitutivă)
26 ianuarie 2022- 16.45-18.45 (reuniune comună AFET/DEVE/BUDG)
31 ianuarie - 1 februarie 2022 (reuniune BUDG)
* * *
13 ianuarie 2022, 16.15 - 18.15 (reuniune a coordonatorilor)
Reuniune a coordonatorilor (cu ușile închise)

