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Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

REGI(2019)1002_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, από 15.00 έως 18.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	3 Σεπτεμβρίου 2019	PV – PE641.079v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
*** Ώρα ψηφοφορίας***
4.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
REGI/9/00551
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Πρόεδρος:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 17.00
5.	Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες για τα εν λόγω ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Συνεισηγητές:

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

Επί της ουσίας:

REGI


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
6.	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Εισηγητής:

Andrea Cozzolino (S&D)

Επί της ουσίας:

REGI


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
7.	Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης
REGI/9/01377
***I	2018/0199(COD)	COM(2018)0374 – C8-0229/2018

Εισηγητής:

Pascal Arimont (PPE)

Επί της ουσίας:

REGI


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
8.	Μηχανισμός για την άρση νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο
REGI/9/01378
***I	2018/0198(COD)	COM(2018)0373 – C8-0228/2018

Εισηγητής:

Cristian Ghinea (Renew)

Επί της ουσίας:

REGI


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
9.	Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023
REGI/9/01379
***I	2018/0322(COD)	COM(2018)0614 – C8-0396/2018

Εισηγήτρια:

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Επί της ουσίας:

REGI


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
*** Λήξη της ψηφοφορίας***
10.	Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία
REGI/9/01212
***I	2019/0183(COD)	COM(2019)0399 – C9-0111/2019

Επί της ουσίας:

REGI


Γνωμοδότηση:

BUDG


 
	Απόφαση για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς τροποποίηση (άρθρο 52 παράγραφος 1)
11.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης
REGI/9/01163
	2019/2796(DEA)	C(2019)06203

Επί της ουσίας:

REGI*


Γνωμοδότηση:

EMPL*


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
12.	Διάφορα
13.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	4 Νοεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
5 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 (Βρυξέλλες)
(Ακρόαση του ορισθέντος/της ορισθείσας Επιτρόπου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις: 2 Οκτωβρίου 2019, 18.30 - 21.30 - Αίθουσα: JAN 2Q2 (Βρυξέλλες))

