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Commissie regionale ontwikkeling

REGI(2021)0713_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Dinsdag 13 juli 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.15 uur en 18.15 - 18.45 uur  (coördinatorenvergadering)
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
en met deelname op afstand van leden van REGI
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	25 mei 2021	PV – PE693.631v02-00
15 juni 2021	PV – PE694.947v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
4.	Gedachtewisseling met Zvonko Černač, minister zonder portefeuille, bevoegd voor Ontwikkeling en Europees Cohesiebeleid, fungerend voorzitter van de Raad van de EU, over de prioriteiten van het Sloveense voorzitterschap
*** Stemming op afstand ***
5.	Oprichting 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)

Bevoegd:

REGI*


Adviezen:

BUDG*
Valérie Hayer (Renew)
AD – PE680.978v02-00
AM – PE689.553v01-00

PECH*
François-Xavier Bellamy (PPE)
AD – PE689.636v03-00
AM – PE691.333v01-00
	Verslaglegging aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
6.	Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied
REGI/9/04950
	2020/2276(INI)	

Rapporteur:

Younous Omarjee (The Left)
PR – PE689.656v01-00
AM – PE693.733v01-00
Bevoegd:

REGI*


Adviezen:

ENVI*
Besluit: geen advies


TRAN*
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
AD – PE689.483v02-00
AM – PE689.854v01-00

PECH
Pierre Karleskind (Renew)
AD – PE662.092v03-00
AM – PE680.951v01-00
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 3 juni 2021, 12.00 uur
7.	Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU
REGI/9/03972
	2020/2120(INI)	

Rapporteur:

Stéphane Bijoux (Renew)
PR – PE689.837v01-00
AM – PE693.637v01-00
Bevoegd:

REGI


	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 31 mei 2021, 16.00 uur
De stemming op afstand vindt plaats via het EPVote-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.
* * *
8.	De rol van het cohesiebeleid bij het bevorderen van innovatieve en slimme transformatie en regionale ICT-connectiviteit
REGI/9/06447
	2021/2101(INI)	

Rapporteur:

Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)

Bevoegd:

REGI


	Gedachtewisseling
9.	Het cohesiebeleid als instrument om verschillen in de gezondheidszorg te verkleinen en grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied te verbeteren
REGI/9/06446
	2021/2100(INI)	

Rapporteur:

Tomislav Sokol (PPE)

Bevoegd:

REGI


	Gedachtewisseling
* * *
13 juli 2021, 16.45 - 18.15 uur
10.	Gedachtewisseling met Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen
- Presentatie van de mededeling van de Commissie "A long-term Vision for the EU's Rural Areas - Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040" (COM(2021)0345)
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	6 september 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
* * *
13 juli 2021, 18.15 - 18.45 uur  (met gesloten deuren)
13.	Coördinatorenvergadering

