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Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

REGI(2020)1203_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)


και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της REGI
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	15 Οκτωβρίου 2020	PV – PE660.060v02-00
10 Νοεμβρίου 2020	PV – PE660.320v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
4.	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

Συνεισηγητές:

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

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
5.	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
REGI/9/01376

Εισηγητής:

Andrea Cozzolino (S&D)

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
6.	Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης
REGI/9/01377

Εισηγητής:

Pascal Arimont (PPE)

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
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

Συνεισηγητές:

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

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
8.	Θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
REGI/9/02350

Εισηγητής:

Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE)

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)

**Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
9.	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

Συνεισηγητές:

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

 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις

Η εξ αποστάσεως ψηφοφορία θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος iVote. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους βουλευτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

* * *
10.	Η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
REGI/9/02935
	2020/2074(INI)	

Εισηγητής:

Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
Επί της ουσίας:

REGI


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI, ITRE, TRAN, AGRI
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
11.	Η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής
REGI/9/02631
	2020/2040(INI)	

Εισηγήτρια:

Monika Vana (Verts/ALE)
PR – PE660.209v01-00
Επί της ουσίας:

REGI


Γνωμοδοτήσεις:

FEMM
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
12.	Διάφορα
13.	Προσεχείς συνεδριάσεις
18 Δεκεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.00 (προς επιβεβαίωση)

