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Aluekehitysvaliokunta

REGI(2019)1002_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Keskiviikko 2. lokakuuta 2019 klo 15.00–18.00
Bryssel
Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
	3. syyskuuta 2019	PV – PE641.079v01-00
3.	Puheenjohtajan ilmoitukset
*** Äänestys ***
4.	Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
REGI/9/00551
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Puheenjohtaja:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Lausuntoluonnoksen hyväksyminen
Tarkistusten jättämisen määräaika: 9. syyskuuta 2019 klo 17.00
5.	Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Yhteisesittelijät:

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

Vastaava:

REGI


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
6.	Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Esittelijä:

Andrea Cozzolino (S&D)

Vastaava:

REGI


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
7.	Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset
REGI/9/01377
***I	2018/0199(COD)	COM(2018)0374 – C8-0229/2018

Esittelijä:

Pascal Arimont (PPE)

Vastaava:

REGI


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
8.	Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi
REGI/9/01378
***I	2018/0198(COD)	COM(2018)0373 – C8-0228/2018

Esittelijä:

Cristian Ghinea (Renew)

Vastaava:

REGI


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
9.	Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen
REGI/9/01379
***I	2018/0322(COD)	COM(2018)0614 – C8-0396/2018

Esittelijä:

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Vastaava:

REGI


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
*** Äänestys päättyy ***
10.	Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta
REGI/9/01212
***I	2019/0183(COD)	COM(2019)0399 – C9-0111/2019

Vastaava:

REGI


Lausunto:

BUDG


 
	Päätös yksinkertaistetun menettelyn soveltamisesta (52 artiklan 1 kohta, menettely ilman tarkistuksia)
11.	Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä kiinteämääräisen rahoituksen vahvistamisen osalta
REGI/9/01163
	2019/2796(DEA)	C(2019)06203

Vastaava:

REGI*


Lausunto:

EMPL*


 
	Komission puheenvuoro
12.	Muut asiat
13.	Seuraavat kokoukset
	4. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)
5. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 (Bryssel)
(Koheesio- ja uudistusasioista vastaavan komissaariehdokkaan kuuleminen: 2. lokakuuta 2019, klo 18.30–21.20 - Kokoushuone: JAN 2Q2 (Bryssel))

