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Commissie regionale ontwikkeling

REGI(2020)1203_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Donderdag 3 december 2020, 9.00 - 12.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)


en met deelname op afstand door leden van REGI
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	15 oktober 2020	PV – PE660.060v02-00
10 november 2020	PV – PE660.320v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
4.	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

Corapporteurs:

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

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
5.	Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
REGI/9/01376

Rapporteur:

Andrea Cozzolino (S&D)

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
6.	Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
REGI/9/01377

Rapporteur:

Pascal Arimont (PPE)

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
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

Corapporteurs:

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

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
8.	Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
REGI/9/02350

Rapporteur:

Manolis Kefalogiannis (PPE)

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

*** Stemming op afstand ***
9.	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

Corapporteurs:

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

 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

De stemming op afstand vindt plaats via het iVote-systeem. De leden worden van de uitslag op de hoogte gebracht via e-mail.

* * *
10.	Cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering
REGI/9/02935
	2020/2074(INI)	

Rapporteur:

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

REGI


Adviezen:

ENVI, ITRE, TRAN, AGRI
 
	Behandeling ontwerpverslag
11.	De genderdimensie van het cohesiebeleid
REGI/9/02631
	2020/2040(INI)	

Rapporteur:

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

REGI


Adviezen:

FEMM
 
	Behandeling ontwerpverslag
12.	Rondvraag
13.	Volgende vergaderingen
18 december 2020, 9.00 - 12.00 uur (nog te bevestigen)

