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Výbor pre regionálny rozvoj

REGI(2021)0316_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
utorok 16. marca 2021 od 13.45 do 15.30 h a od 15.30 do 16.15 h  (schôdza koordinátorov)  a od 16.45 do 18.45 h  (vypočutie)
Brusel
Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)
a s účasťou členov výboru REGI na diaľku
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	14. januára 2021	PV – PE663.381v01-00
1. februára 2021	PV – PE680.861v04-00
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Vytvorenie pobrexitovej adaptačnej rezervy
REGI/9/05035
***I	2020/0380(COD)	COM(2020)0854 – C9-0433/2020

Spravodajca:

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

REGI


Výbory požiadané o stanovisko:

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

PECH
(PPE)

	preskúmanie návrhu správy
5.	Akčný plán uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti
REGI/9/05569

Spravodajkyňa:

Monika Vana (Verts/ALE)

	výmena názorov
***Hlasovanie na diaľku***
6.	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


	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
7.	Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Spravodajca:

Andrea Cozzolino (S&D)

Gestorský výbor:

REGI


	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
8.	Zvrátenie demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti
REGI/9/02628
	2020/2039(INI)	

Spravodajca:

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

REGI


Výbory požiadané o stanovisko:

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

AGRI
Mazaly Aguilar (ECR)
AD – PE657.414v02-00
AM – PE658.985v01-00
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. február 2021, 12.00 h
9.	Preskúmanie Fondu solidarity Európskej únie
REGI/9/02980
	2020/2087(INI)	

Spravodajca:

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

REGI


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
AD – PE652.609v02-00
AM – PE653.968v01-00
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. január 2021, 12.00 h
Hlasovanie na diaľku sa uskutoční s použitím systému iVote. Výsledky budú poslancom oznámené e-mailom.
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa začne o 15.00 h a skončí o 16.00 h.
Záverečné hlasovanie sa začne o 17.30 h a skončí o 18.30 h.
* * *
16. marca 2021 od 15.30 do 16.15 h  (za zatvorenými dverami)
10.	Schôdza koordinátorov
* * *
16. marca 2021 od 16.45 do 18.45 h
Verejné vypočutie
11.	Vykonávanie Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII/CRII+) v európskych regiónoch
REGI/9/05385
	Vypočutie
(Druhá časť)
(osobitný program)
12.	Rôzne otázky
13.	Nasledujúce schôdze
	22. apríla 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

