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Reģionālās attīstības komiteja

REGI(2021)0615_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Otrdien, 2021. gada 15. jūnijā, plkst. 13.45–16.15 un plkst. 17.30–18.45  (koordinatoru sanāksme)
Briselē
Telpa: József Antall (2Q2)
un REGI komitejas locekļiem piedaloties attālināti
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
***Attālinātās balsošanas procedūra***
3.	Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu
REGI/9/01370
***II	2018/0196(COD)	06674/1/2021 – C9-0193/2021
		T8-0310/2019
		T8-0096/2019

Līdzreferenti:

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)
PR – PE692.951v02-00
AG – PE689.704v01-00
Atbildīgā komiteja:

REGI


	Otrajam lasījumam paredzēta ieteikuma projekta izskatīšana un pieņemšana
4.	Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
REGI/9/01376
***II	2018/0197(COD)	06168/1/2021 – C9-0194/2021
		T8-0303/2019

Referents:

Andrea Cozzolino (S&D)
PR – PE692.949v02-00
AG – PE689.642v01-00
Atbildīgā komiteja:

REGI


	Otrajam lasījumam paredzēta ieteikuma projekta izskatīšana un pieņemšana
5.	Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem
REGI/9/01377
***II	2018/0199(COD)	05488/1/2021 – C9-0192/2021
		T8-0238/2019
		T8-0021/2019

Referents:

Pascal Arimont (PPE)
PR – PE693.556v02-00
LA – PE689.787v01-00
AG – PE663.009v01-00
Atbildīgā komiteja:

REGI


	Otrajam lasījumam paredzēta ieteikuma projekta izskatīšana un pieņemšana
6.	Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un Regulas (ES) Nr. 347/2013 atcelšana
REGI/9/04919
***I	2020/0360(COD)	COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Atzinuma sagatavotājs:

Vlad-Marius Botoș (Renew)
PA – PE691.110v01-00
AM – PE692.632v01-00
Atbildīgā komiteja:

ITRE
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE691.151v01-00
AM – PE691.345v01-00
AM – PE691.400v01-00
AM – PE691.401v01-00
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 29. aprīlī plkst. 12.00
Attālinātā balsošana notiks, izmantojot iVote sistēmu. Rezultāti deputātiem tiks paziņoti pa e-pastu.
Balsošana par grozījumiem sāksies plkst. 14.30 un beigsies plkst. 15.30.
Galīgā balsošana sāksies plkst. 16.30 un beigsies plkst. 17.30.
* * *
7.	Politikas departamenta B pasūtītais pētījums "Attīstībā atpalikušie ES reģioni: stāvoklis un turpmāk risināmie jautājumi"
REGI/9/06212
	Eiropas Politikas centra (EPC) pārstāvju Marta Pilati un Alison Hunter uzstāšanās
8.	Dažādi jautājumi
9.	Nākamās sanāksmes
	2021. gada 13. jūlijā plkst. 13.45–16.15 un plkst. 16.45–18.45 (Briselē)
* * *
2021. gada 15. jūnijā plkst. 17.30–18.45  (aiz slēgtām durvīm)
10.	Koordinatoru sanāksme

