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Výbor pre regionálny rozvoj

REGI(2021)0615_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
utorok 15. júna 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 17.30 do 18.45 h  (schôdza koordinátorov)
Brusel
Miestnosť: József Antall (2Q2)
a s účasťou členov výboru REGI na diaľku
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
***Hlasovanie na diaľku***
3.	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
***II	2018/0196(COD)	06674/1/2021 – C9-0193/2021
		T8-0310/2019
		T8-0096/2019

Spoluspravodajcovia:

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

REGI


	preskúmanie a prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania
4.	Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond
REGI/9/01376
***II	2018/0197(COD)	06168/1/2021 – C9-0194/2021
		T8-0303/2019

Spravodajca:

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

REGI


	preskúmanie a prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania
5.	Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
REGI/9/01377
***II	2018/0199(COD)	05488/1/2021 – C9-0192/2021
		T8-0238/2019
		T8-0021/2019

Spravodajca:

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

REGI


	preskúmanie a prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania
6.	Usmernenia pre transeurópsku energetickú infraštruktúru a zrušenie nariadenia (EÚ) č. 347/2013
REGI/9/04919
***I	2020/0360(COD)	COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ITRE
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE691.151v01-00
AM – PE691.345v01-00
AM – PE691.400v01-00
AM – PE691.401v01-00
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 29. apríl 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 14.30 h a skončí o 15.30 h.
Záverečné hlasovanie sa začne o 16.30 h a skončí o 17.30 h.
* * *
7.	Štúdia zadaná tematickou sekciou B s názvom Zaostávajúce regióny EÚ: súčasný stav a budúce výzvy
REGI/9/06212
	výklad Marty Pilatiovej a Alison Hunterovej, Centrum pre európsku politiku (EPC)
8.	Rôzne otázky
9.	Nasledujúce schôdze
	13. júla 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
* * *
15. júna 2021 od 17.30 do 18.45 h  (za zatvorenými dverami)
10.	Schôdza koordinátorov

