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Reģionālās attīstības komiteja

REGI(2019)1002_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2019. gada 2. oktobrī, plkst. 15.00–18.00
Briselē
Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2019. gada 3. septembrī	PV – PE641.079v01-00
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
*** Balsošanas laiks ***
4.	Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
REGI/9/00551
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Priekšsēdētājs:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 9. septembrī plkst. 17.00
5.	Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Līdzreferenti:

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

Atbildīgā komiteja:

REGI


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
6.	Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Referents:

Andrea Cozzolino (S&D)

Atbildīgā komiteja:

REGI


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
7.	Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem
REGI/9/01377
***I	2018/0199(COD)	COM(2018)0374 – C8-0229/2018

Referents:

Pascal Arimont (PPE)

Atbildīgā komiteja:

REGI


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
8.	Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā
REGI/9/01378
***I	2018/0198(COD)	COM(2018)0373 – C8-0228/2018

Referents:

Cristian Ghinea (Renew)

Atbildīgā komiteja:

REGI


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
9.	Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam
REGI/9/01379
***I	2018/0322(COD)	COM(2018)0614 – C8-0396/2018

Referente:

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Atbildīgā komiteja:

REGI


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
*** Balsošanas beigas ***
10.	Priekšlikums, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības
REGI/9/01212
***I	2019/0183(COD)	COM(2019)0399 – C9-0111/2019

Atbildīgā komiteja:

REGI


Atzinumi:

BUDG


 
	Lēmums par vienkāršotas procedūras bez grozījumiem piemērošanu (52. panta 1. punkts)
11.	Komisijas deleģētā regula, ar ko, nosakot vienotas likmes finansējumu, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013
REGI/9/01163
	2019/2796(DEA)	C(2019)06203

Atbildīgā komiteja:

REGI*


Atzinumi:

EMPL*


 
	Komisijas pārstāvja uzstāšanās
12.	Dažādi jautājumi
13.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 4. novembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)
2019. gada 5. novembrī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)
(Kohēzijas un reformu komisāra amata kandidāta uzklausīšana: 2019.gada 2. oktobrī plkst. 18.30–21.30 – Telpa JAN 2Q2 (Briselē))

