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Commissie regionale ontwikkeling

REGI(2021)0316_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Dinsdag 16 maart 2021, 13.45 - 15.30 uur en 15.30 - 16.15 uur  (coördinatorenvergadering)  en 16.45 - 18.45 uur  (hoorzitting)
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
en met deelname op afstand van de leden van REGI
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	14 januari 2021	PV – PE663.381v01-00
1 februari 2021	PV – PE680.861v04-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
4.	Instelling van de reserve voor aanpassing aan de brexit
REGI/9/05035
***I	2020/0380(COD)	COM(2020)0854 – C9-0433/2020

Rapporteur:

Pascal Arimont (PPE)
PR – PE680.711v01-00
Bevoegd:

REGI


Adviezen:

BUDG
Valérie Hayer (Renew)
PA – PE680.978v01-00
AM – PE689.553v01-00

PECH
(PPE)

	Behandeling ontwerpverslag
5.	Actieplan voor gendermainstreaming
REGI/9/05569

Rapporteur:

Monika Vana (Verts/ALE)

	Gedachtewisseling
***Stemming op afstand***
6.	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


	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
7.	Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Rapporteur:

Andrea Cozzolino (S&D)

Bevoegd:

REGI


	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
8.	Demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid
REGI/9/02628
	2020/2039(INI)	

Rapporteur:

Daniel Buda (PPE)
PR – PE663.033v01-00
AM – PE680.966v01-00
Bevoegd:

REGI


Adviezen:

EMPL
Elżbieta Rafalska (ECR)
AD – PE655.690v03-00
AM – PE657.233v01-00

AGRI
Mazaly Aguilar (ECR)
AD – PE657.414v02-00
AM – PE658.985v01-00
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 9 februari 2021, 12.00 uur
9.	Herziening van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
REGI/9/02980
	2020/2087(INI)	

Rapporteur:

Younous Omarjee (The Left)
PR – PE661.876v01-00
AM – PE663.294v02-00
Bevoegd:

REGI


Adviezen:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
AD – PE652.609v02-00
AM – PE653.968v01-00
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 januari 2021, 12.00 uur
De stemming op afstand vindt plaats via het iVote-systeem. De leden worden van de uitslag op de hoogte gebracht via e-mail.
De stemming over de amendementen wordt om 15.00 uur geopend en om 16.00 uur gesloten.
De eindstemming wordt om 17.30 uur geopend en om 18.30 uur gesloten.
* * *
16 maart 2021, 15.30 - 16.15 uur  (met gesloten deuren)
10.	Coördinatorenvergadering
* * *
16 maart 2021, 16.45 - 18.45 uur
Openbare hoorzitting
11.	De uitvoering van CRII/CRII+ in de regio’s van Europa
REGI/9/05385
	Hoorzitting
(tweede deel)
(afzonderlijke agenda)
12.	Rondvraag
13.	Volgende vergaderingen
	22 april 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

