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Výbor pre regionálny rozvoj

REGI(2019)1002_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 2. októbra 2019 od 15.00 do 18.00 h
Brusel
Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	3. septembra 2019	PV – PE641.079v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
*** Hlasovanie ***
4.	Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely
REGI/9/00551
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Predseda:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. september 2019, 17.00 h
5.	Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Spoluspravodajcovia:

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

Gestorský výbor:

REGI


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
6.	Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Spravodajca:

Andrea Cozzolino (S&D)

Gestorský výbor:

REGI


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
7.	Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
REGI/9/01377
***I	2018/0199(COD)	COM(2018)0374 – C8-0229/2018

Spravodajca:

Pascal Arimont (PPE)

Gestorský výbor:

REGI


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
8.	Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte
REGI/9/01378
***I	2018/0198(COD)	COM(2018)0373 – C8-0228/2018

Spravodajca:

Cristian Ghinea (Renew)

Gestorský výbor:

REGI


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
9.	Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023
REGI/9/01379
***I	2018/0322(COD)	COM(2018)0614 – C8-0396/2018

Spravodajkyňa:

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Gestorský výbor:

REGI


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
*** Koniec hlasovania ***
10.	Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody
REGI/9/01212
***I	2019/0183(COD)	COM(2019)0399 – C9-0111/2019

Gestorský výbor:

REGI


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG


 
	Rozhodnutie o uplatňovaní zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov (článok 52 ods. 1)
11.	Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o stanovenie paušálneho financovania
REGI/9/01163
	2019/2796(DEA)	C(2019)06203

Gestorský výbor:

REGI*


Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL*


 
	výklad Komisie
12.	Rôzne otázky
13.	Nasledujúce schôdze
	4. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
5. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)
(Vypočutie dezignovanej komisárky pre súdržnosť a reformy: 2. októbra 2019 od 18.30 do 21.30 h, miestnosť: JAN 2Q2 (Brusel))

