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RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru dezvoltare regională

REGI(2021)0615_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 15 iunie 2021, 13.45 - 16.15 și 17.30 - 18.45 (reuniune a coordonatorilor)

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei REGI

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

***Procedura de votare de la distanță***

3. Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor 
fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate 
internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
REGI/9/01370
***II 2018/0196(COD) 06674/1/2021 – C9-0193/2021

T8-0310/2019
T8-0096/2019

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

REGI
 Examinarea și adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

4. Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
REGI/9/01376
***II 2018/0197(COD) 06168/1/2021 – C9-0194/2021

T8-0303/2019

Raportor:
Andrea Cozzolino (S&D) PR – PE692.949v02-00

AG – PE689.642v01-00
Comisie competentă:

REGI
 Examinarea și adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

5. Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană 
(Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de 
instrumentele de finanțare externă
REGI/9/01377
***II 2018/0199(COD) 05488/1/2021 – C9-0192/2021

T8-0238/2019
T8-0021/2019

Raportor:
Pascal Arimont (PPE) PR – PE693.556v02-00

LA – PE689.787v01-00
AG – PE663.009v01-00

Comisie competentă:
REGI

 Examinarea și adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

6. Liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 347/2013
REGI/9/04919
***I 2020/0360(COD) COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Raportor pentru aviz:
Vlad-Marius Botoș (Renew) PA – PE691.110v01-00

AM – PE692.632v01-00
Comisie competentă:

ITRE Zdzisław Krasnodębski (ECR) PR – PE691.151v01-00
AM – PE691.345v01-00
AM – PE691.400v01-00
AM – PE691.401v01-00

 Adoptarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 29 aprilie 2021, 12.00
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Votul de la distanță se va desfășura prin sistemul iVote. Rezultatele vor fi comunicate 
deputaților prin e-mail.
Votul asupra amendamentelor va fi deschis la ora 14.30 și se va încheia la ora 15.30.
Voturile finale vor fi deschise la ora 16.30 și se vor încheia la ora 17.30.

* * *

7. Studiu comandat de Departamentul tematic B privind regiunile UE rămase în 
urmă – situația actuală și provocări viitoare
REGI/9/06212
 Prezentare susținută de Marta Pilati și Alison Hunter, Centrul European de Politici 

(EPC)

8. Chestiuni diverse

9. Reuniuni următoare
 13 iulie 2021, 13.45 - 16.15 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

* * *

15 iunie 2021, 17.30 - 18.45  (cu ușile închise)

10. Reuniune a coordonatorilor
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