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Begrotingscommissie

BUDG(2022)0516_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 16 mei 2022, 14.50 - 15.45 uur  (gezamenlijke vergadering)  en 16.45 - 18.15 uur  (gezamenlijke vergadering)
Dinsdag 17 mei 2022, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur  (coördinatorenvergadering)
Brussel
16 mei 2022, 14.50 - 15.45 uur
József Antall (2Q2) met deelname op afstand
Gezamenlijke vergadering met de Commissie economische en monetaire zaken (zie afzonderlijke agenda)
* * *
16 mei 2022, 16.45 - 18.15 uur
Altiero Spinelli (3G3) en deelname op afstand
Gezamenlijke vergadering met de Commissie begrotingscontrole (zie afzonderlijke agenda)
* * *
17 mei 2022, 9.00 - 12.00 uur
Altiero Spinelli (3G3) en deelname op afstand
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
De stemmingen op afstand van BUDG zijn gepland voor:

- Dinsdag 17 mei, 09.30 tot 10.30 uur
- Dinsdag 17 mei, 11.30 tot 12.30 uur
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	17 februari 2022	PV – PE729.894v01-00
28 februari 2022	PV – PE729.844v01-00
3 maart 2022	PV – PE729.811v01-00
16-17 maart 2022	PV – PE730.053v01-00
* * *
*** Stemming op afstand ***

Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen met behulp van de EPVote-app.
4.	Begroting 2022: afdeling III – Commissie
Rapporteur: Karlo Ressler (PPE)
- DEC 10/2022
- DEC 11/2022
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
5.	Begroting 2022: overige afdelingen
Rapporteur: Damian Boeselager (Verts/ALE)
- EP: C1/2022
- EP: C2/2022
- EDEO: INF 1/2022
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
6.	Vastgoedbeleid
Rapporteur: Olivier Chastel (Renew)
- Eventuele verzoeken in verband met het gebouwenbeleid
7.	Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2021
BUDG/9/07477
	2021/2203(INI)	

Rapporteur:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE719.761v01-00
AM – PE730.057v01-00
Bevoegd:

BUDG


Adviezen:

REGI


	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 maart 2022, 12.00 uur
8.	Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (herschikking)
BUDG/9/07843
***I	2021/0375(COD)	COM(2021)0734 – C9-0432/2021

Rapporteur voor advies:

Nils Ušakovs (S&D)
PA – PE719.619v02-00
AM – PE729.918v01-00
Bevoegd:

AFCO
Rainer Wieland (PPE)
Charles Goerens (Renew)
PR – PE719.606v01-00
AM – PE719.607v01-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 9 maart 2022, 12.00 uur
9.	De toekomstige Europese financiële architectuur voor ontwikkeling
BUDG/9/07926
	2021/2252(INI)	

Rapporteur voor advies:

Angelika Winzig (PPE)
PA – PE729.981v01-00
AM – PE731.643v01-00
Bevoegd:

DEVE*
Charles Goerens (Renew)
PR – PE730.110v02-00
AM – PE731.784v01-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 26 april 2022, 12.00 uur
10.	Oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010
BUDG/9/06952
***I	2021/0240(COD)	COM(2021)0421 – C9-0340/2021

Rapporteur voor advies:

Niclas Herbst (PPE)
PA – PE719.588v01-00
AM – PE729.817v02-00
Bevoegd:

ECON, LIBE
Luis Garicano (Renew)
Emil Radev (PPE)

	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 7 maart 2022, 12.00 uur
*** Einde stemming op afstand ***
* * *
11.	Openbare hoorzitting over de uitvoering en financiering van Covax: successen, uitdagingen en lessen voor de toekomst
BUDG/9/08696
* * *
17 mei 2022, 13.45 - 15.45 uur
Altiero Spinelli (3G3) en deelname op afstand
12.	Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2022/001 FR/Air France - Frankrijk
BUDG/9/08947

Rapporteur:

Fabienne Keller (Renew)

	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 mei 2022, 12.00 uur
13.	Vaststelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027
BUDG/9/08401
***I	2022/0039(COD)	COM(2022)0057 – C9-0045/2022

Rapporteur voor advies:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE731.667v01-00
Bevoegd:

ITRE
Christophe Grudler (Renew)

	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 18 mei 2022, 12.00 uur
14.	Economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het achtste cohesieverslag
BUDG/9/08728
	2022/2032(INI)	COM(2022)0034 – C9-0168/2022

Rapporteur voor advies:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE731.610v01-00
Bevoegd:

REGI
Constanze Krehl (S&D)
PR – PE731.571v01-00
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 19 mei 2022, 12.00 uur
15.	Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2022 om het overschot van het begrotingsjaar 2021 erin op te nemen
BUDG/9/08828
	2022/0119(BUD)	

Rapporteur:

Karlo Ressler (PPE)

Bevoegd:

BUDG


	Uiteenzetting door de Commissie
16.	Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2022: Financiering van opvangkosten van mensen die Oekraïne ontvluchten
BUDG/9/08885
	2022/0126(BUD)	

Rapporteur:

Karlo Ressler (PPE)
PR – PE731.637v01-00
Bevoegd:

BUDG


Adviezen:

AFET, LIBE
	Presentatie door de Commissie en behandeling van het ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 31 mei 2022, 12.00 uur
17.	Gebouwenbeleid – gedachtewisseling
Rapporteur: Olivier Chastel (Renew)
- EC: Jean Monnet 2-gebouw, Luxemburg
- Eventuele andere ontvangen informatie
18.	Sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius over een verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius
BUDG/9/08233
***	2022/0014(NLE)	05657/2022 – C9-0166/2022

Rapporteur voor advies:

Vlad Gheorghe (Renew)

Bevoegd:

PECH
(Renew)

	Behandeling ontwerpadvies
------
19.	Rondvraag
20.	Volgende vergaderingen
7 juni 2022 (BUDG Extra - nog te bevestigen)
20 juni 2022
21 juni 2022
* * *
17 mei 2022, 16.45 - 18.45 uur
Altiero Spinelli (3G3) en deelname op afstand
Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

