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Výbor pro regionální rozvoj

REGI(2020)0907_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 7. září 2020, 13:45–14:45 a 14:45–15:45  (schůze koordinátorů)
Brusel
Místnost: József Antall (2Q2)
s distanční účastí členů výboru REGI 
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Schválení zápisů ze schůzí:
	6. července 2020	PV – PE655.636v01-00
3.	Sdělení předsedy
4.	Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu
REGI/9/03649
*	2020/0150(CNS)	COM(2020)0332 – C9-0217/2020

Zpravodaj:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PR – PE655.900v01-00
Příslušný výbor:

REGI


 
	Rozhodnutí o použití zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů (čl. 52 odst. 1)
5.	Daň AIEM na Kanárských ostrovech
REGI/9/03990
*	2020/0163(CNS)	COM(2020)0355 – C9-0280/2020

Zpravodaj:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PR – PE655.929v01-00
Příslušný výbor:

REGI


Stanoviska:

ECON



PECH
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	Rozhodnutí o použití zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů (čl. 52 odst. 1)
6.	Rozšíření působnosti režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) v nejvzdálenějších francouzských regionech
REGI/9/03993
*	2020/0174(CNS)	COM(2020)0371

Zpravodaj:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PR – PE655.930v01-00
Příslušný výbor:

REGI


 
	Rozhodnutí o použití zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů (čl. 52 odst. 1)
***Hlasování na dálku ***
7.	Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí pravidla v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na poskytnutí pomoci za účelem podpory nápravy po krizi v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravy ekologického a digitálního oživení a obnovy odolnosti ekonomiky (REACT-EU)
REGI/9/03179
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Spoluzpravodajové:

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)
PR – PE654.026v01-00
AM – PE655.753v01-00
Příslušný výbor:

REGI*


Stanoviska:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
PA – PE653.948v01-00
AM – PE655.679v01-00

CONT
rozhodnutí: bez stanoviska


EMPL*
Agnes Jongerius (S&D)
AD – PE654.046v02-00
AM – PE654.059v01-00

ENVI
rozhodnutí: bez stanoviska


ITRE
rozhodnutí: bez stanoviska


TRAN
rozhodnutí: bez stanoviska


CULT
rozhodnutí: bez stanoviska


LIBE


 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. července 2020, 12:00
8.	Nová průmyslová strategie pro Evropu
REGI/9/02947
	2020/2076(INI)	

Zpravodajka:

Tsvetelina Penkova (S&D)
PA – PE652.349v01-00
AM – PE653.785v01-00
Příslušný výbor:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
Stanoviska:

INTA, EMPL, ENVI*, IMCO, REGI, PECH, JURI
 
	přijetí návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. června 2020, 18:00
9.	Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a finanční pravidla těchto subjektů a Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro správu hranic a víza
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Spoluzpravodajové:

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

Příslušný výbor:

REGI


 
	projednání pracovních dokumentů (bude potvrzeno)
Schválení pracovního dokumentu k dokumentům COM(2020)0023 a COM(2020)0450
Hlasování proběhne pomocí systému iVote. Výsledky budou poslancům oznámeny e-mailem.
Hlasování o pozměňovacích návrzích začne ve 13:45 a skončí ve 14:45.
Konečné hlasování začne v 15:15 a skončí v 16:15.
* * *
10.	Různé
11.	Příští schůze
	24. září 2020, 13:45–15:45 (Brusel)
* * *
7. září 2020, 14:45–15:45  (schůze koordinátorů)
Neveřejná schůze
12.	Schůze koordinátorů

