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Комисия по регионално развитие

REGI(2020)0120_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 20 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йозеф Антал“ (4Q1)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Размяна на мнения с г-жа Лиляна Павлова, заместник-председател на Европейската инвестиционна банка
4.	Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.
REGI/9/02117
	2019/2211(INI)	

Докладчик по становище:

Франческа Донато (ID)
PA – PE645.032v01-00
Водеща:

ECON* –
Орор Лалюк (S&D)
PR – PE645.031v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
5.	Доклад за резултатите от междуинституционалните преговори относно Регламента за общоприложимите разпоредби, ЕФРР/Кохезионен фонд и Interreg
* * *
20 януари 2020 г., 17.00 ч.
При закрити врати
6.	Заседание на координаторите
* * *
21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.
*** Време за гласуване ***
7.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
REGI/9/01040
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик по становище:

Джозиан Кутаяр (S&D)
PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00
Водеща:

CONT –
Моника Холмайер (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на измененията: 11 декември 2019 г., 18.00 ч.
8.	Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
REGI/9/00452
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Председател:

Юнус Омаржи (GUE/NGL)
AL – PE645.012v01-00
Водеща:

ENVI –
Никос Андрулакис (S&D)
PR – PE644.941v01-00
 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо
*** Край на гласуването ***
9.	Размяна на мнения с Елиза Ферейра, член на Комисията, отговарящ за сближаването и реформите
* * *
21 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч.
10.	Размяна на мнения с Марко Павич, министър на регионалното развитие и на фондовете на ЕС, действащ председател на Съвета, относно приоритетите на хърватското председателство на Съвета
11.	Конференция на периферните морски региони (КПМР)
REGI/9/02362
	Размяна на мнения с Енрико Роси, заместник-председател на КПМР и президент на регион Тоскана, Италия, и с Елени Мариану, генерален секретар на КПМР
12.	Одобряване на решенията на координаторите
13.	Разни въпроси
14.	Следващи заседания
	19 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
20 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

