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Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

REGI(2020)0907_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 14.45 και από 14.45 έως 15.45  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (2Q2)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των βουλευτών της Επιτροπής REGI
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	6 Ιουλίου 2020	PV – PE655.636v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
4.	Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν
REGI/9/03649
*	2020/0150(CNS)	COM(2020)0332 – C9-0217/2020

Εισηγητής:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PR – PE655.900v01-00
Επί της ουσίας:

REGI


 
	Απόφαση για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς τροποποίηση (άρθρο 52 παράγραφος 1)
5.	Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους
REGI/9/03990
*	2020/0163(CNS)	COM(2020)0355 – C9-0280/2020

Εισηγητής:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PR – PE655.929v01-00
Επί της ουσίας:

REGI


Γνωμοδοτήσεις:

ECON



PECH
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Απόφαση για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς τροποποίηση (άρθρο 52 παράγραφος 1)
6.	Παράταση της εισφοράς θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές
REGI/9/03993
*	2020/0174(CNS)	COM(2020)0371

Εισηγητής:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PR – PE655.930v01-00
Επί της ουσίας:

REGI


 
	Απόφαση για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς τροποποίηση (άρθρο 52 παράγραφος 1)
Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
7.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)
REGI/9/03179
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Συνεισηγητές:

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

REGI*


Γνωμοδοτήσεις:

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

CONT
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


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

ENVI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CULT
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


LIBE


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
8.	Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη
REGI/9/02947
	2020/2076(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Tsvetelina Penkova (S&D)
PA – PE652.349v01-00
AM – PE653.785v01-00
Επί της ουσίας:

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

INTA, EMPL, ENVI*, IMCO, REGI, PECH, JURI
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Ιουνίου 2020, ώρα 18.00
9.	Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες για τα εν λόγω ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Συνεισηγητές:

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

Επί της ουσίας:

REGI


 
	Εξέταση των εγγράφων εργασίας (προς επιβεβαίωση)
Έγκριση του εγγράφου εργασίας σχετικά με τα έγγραφα COM(2020)0023 και COM(2020)0450
Η εξ αποστάσεως ψηφοφορία θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος iVote. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους βουλευτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η ψηφοφορία επί των τροπολογιών θα αρχίσει στις 13.45 και θα τελειώσει στις 14.45.
Η τελική ψηφοφορία θα αρχίσει στις 15.15 και θα τελειώσει στις 16.15.
* * *
10.	Διάφορα
11.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	24 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
* * *
7 Σεπτεμβρίου 2020, από 14.45 έως 15.45  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Κεκλεισμένων των θυρών
12.	Συνεδρίαση των συντονιστών

