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Výbor pre regionálny rozvoj

REGI(2020)0907_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 7. septembra 2020 od 13.45 do 14.45 h a od 14.45 do 15.45 h  (schôdza koordinátorov)
Brusel
Miestnosť: József Antall (2Q2)
a s účasťou členov výboru REGI na diaľku
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	6. júla 2020	PV – PE655.636v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion
REGI/9/03649
*	2020/0150(CNS)	COM(2020)0332 – C9-0217/2020

Spravodajca:

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

REGI


 
	Rozhodnutie o uplatňovaní zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov (článok 52 ods. 1)
5.	Daň AIEM na Kanárskych ostrovoch
REGI/9/03990
*	2020/0163(CNS)	COM(2020)0355 – C9-0280/2020

Spravodajca:

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

REGI


Výbory požiadané o stanovisko:

ECON



PECH
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	Rozhodnutie o uplatňovaní zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov (článok 52 ods. 1)
6.	Predĺženie systému tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch
REGI/9/03993
*	2020/0174(CNS)	COM(2020)0371

Spravodajca:

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

REGI


 
	Rozhodnutie o uplatňovaní zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov (článok 52 ods. 1)
***Hlasovanie na diaľku***
7.	Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)
REGI/9/03179
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Spoluspravodajcovia:

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

REGI*


Výbory požiadané o stanovisko:

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

CONT
Rozhodnutie: bez stanoviska


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

ENVI
Rozhodnutie: bez stanoviska


ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN
Rozhodnutie: bez stanoviska


CULT
Rozhodnutie: bez stanoviska


LIBE


 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 22. júl 2020, 12.00 h
8.	Nová priemyselná stratégia pre Európu
REGI/9/02947
	2020/2076(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

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

INTA, EMPL, ENVI*, IMCO, REGI, PECH, JURI
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. jún 2020, 18.00 h
9.	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


 
	preskúmanie pracovných dokumentov (má sa potvrdiť)
Schválenie pracovného dokumentu k dokumentom COM(2020)0023 a COM(2020)0450
Hlasovanie na diaľku sa uskutoční s použitím systému iVote. Výsledky budú poslancom oznámené e-mailom.
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa začne o 13.45 h a skončí o 14.45 h.
Záverečné hlasovanie sa začne o 15.15 h a skončí o 16.15 h.
* * *
10.	Rôzne otázky
11.	Nasledujúce schôdze
	24. septembra 2020 od 13.45 do 15.45 h (Brusel)
* * *
7. septembra 2020 od 14.45 do 15.45 h  (schôdza koordinátorov)
Za zatvorenými dverami
12.	Schôdza koordinátorov

