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Comisia pentru dezvoltare regională

REGI(2019)1002_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 2 octombrie 2019, 15.00 - 18.00
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	3 septembrie 2019	PV – PE641.079v01-00

3.	Comunicări ale președinției
*** Votare ***
4.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
REGI/9/00551
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Președinte:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019, 17.00
5.	Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Coraportori:

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

Comisie competentă:

REGI


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

6.	Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Raportor:

Andrea Cozzolino (S&D)

Comisie competentă:

REGI


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

7.	Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă
REGI/9/01377
***I	2018/0199(COD)	COM(2018)0374 – C8-0229/2018

Raportor:

Pascal Arimont (PPE)

Comisie competentă:

REGI


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

8.	Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier
REGI/9/01378
***I	2018/0198(COD)	COM(2018)0373 – C8-0228/2018

Raportor:

Cristian Ghinea (Renew)

Comisie competentă:

REGI


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

9.	Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023
REGI/9/01379
***I	2018/0322(COD)	COM(2018)0614 – C8-0396/2018

Raportoare:

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Comisie competentă:

REGI


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

*** Sfârșitul votării ***
10.	Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord
REGI/9/01212
***I	2019/0183(COD)	COM(2019)0399 – C9-0111/2019

Comisie competentă:

REGI


Avize:

BUDG


 
	Decizie privind aplicarea procedurii simplificate fără amendamente [articolul 52 alineatul (1)]

11.	Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea finanțării forfetare
REGI/9/01163
	2019/2796(DEA)	C(2019)06203

Comisie competentă:

REGI*


Avize:

EMPL*


 
	Expunerea Comisiei

12.	Chestiuni diverse
13.	Reuniuni următoare
	4 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

5 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)
[Audierea comisarei desemnate pentru coeziune și reforme: 2 octombrie 2019, 18.30-21.30 – Sala: JAN 2Q2 (Bruxelles)]

