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Commissie regionale ontwikkeling

REGI(2020)0907_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 7 september 2020, 13.45 - 14.45 uur en 14.45 - 15.45 uur  (coördinatorenvergadering)
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
en met deelname op afstand door leden van REGI
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	6 juli 2020	PV – PE655.636v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
4.	Voorstel voor een Besluit van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum
REGI/9/03649
*	2020/0150(CNS)	COM(2020)0332 – C9-0217/2020

Rapporteur:

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

REGI


 
	Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder amendementen (art. 52, lid 1)
5.	AIEM-belasting in de Canarische Eilanden
REGI/9/03990
*	2020/0163(CNS)	COM(2020)0355 – C9-0280/2020

Rapporteur:

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

REGI


Adviezen:

ECON



PECH
Besluit: geen advies

 
	Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder amendementen (art. 52, lid 1)
6.	Verlenging van de "octroi de mer"-regeling in de Franse ultraperifere gebieden
REGI/9/03993
*	2020/0174(CNS)	COM(2020)0371

Rapporteur:

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

REGI


 
	Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder amendementen (art. 52, lid 1)
***Stemming op afstand***
7.	Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)
REGI/9/03179
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Corapporteurs:

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

REGI*


Adviezen:

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

CONT
Besluit: geen advies


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

ENVI
Besluit: geen advies


ITRE
Besluit: geen advies


TRAN
Besluit: geen advies


CULT
Besluit: geen advies


LIBE


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 juli 2020, 12.00 uur
8.	Een nieuwe industriestrategie voor Europa
REGI/9/02947
	2020/2076(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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

INTA, EMPL, ENVI*, IMCO, REGI, PECH, JURI
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 11 juni 2020, 18.00 uur
9.	Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

REGI


 
	Behandeling werkdocumenten (nog te bevestigen)
Goedkeuring werkdocument bij COM(2020)0023 en COM(2020)0450
De stemming op afstand vindt plaats via het iVote-systeem. De leden worden van het resultaat op de hoogte gebracht via e-mail.
De stemming over de amendementen wordt om 13.45 uur geopend en om 14.45 uur gesloten.
De eindstemming wordt om 15.15 uur geopend en om 16.15 uur gesloten.
* * *
10.	Rondvraag
11.	Volgende vergaderingen
	24 september 2020, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
* * *
7 september 2020, 14.45 - 15.45 uur  (coördinatorenvergadering)
Met gesloten deuren
12.	Coördinatorenvergadering

