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Výbor pre regionálny rozvoj

REGI(2021)0713_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
utorok 13. júla 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.15 h a od 18.15 do 18.45 h  (schôdza koordinátorov)
Brusel
Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)
a s účasťou členov výboru REGI na diaľku
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	25. mája 2021	PV – PE693.631v02-00
15. júna 2021	PV – PE694.947v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Výmena názorov so Zvonkom Černačom, ministrom na úrade vlády pre rozvoj a európsku politiku súdržnosti, úradujúcim predsedom Rady EÚ, o prioritách slovinského predsedníctva
***Hlasovanie na diaľku***
5.	Vytvorenie pobrexitovej adaptačnej rezervy
REGI/9/05035
***I	2020/0380(COD)	COM(2020)0854 – C9-0433/2020

Spravodajca:

Pascal Arimont (PPE)

Gestorský výbor:

REGI*


Výbory požiadané o stanovisko:

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
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
6.	Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu
REGI/9/04950
	2020/2276(INI)	

Spravodajca:

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

REGI*


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI*
Rozhodnutie: bez stanoviska


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
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. jún 2021, 12.00 h
7.	Smerom k silnejšiemu partnerstvu s najvzdialenejšími regiónmi EÚ
REGI/9/03972
	2020/2120(INI)	

Spravodajca:

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

REGI


	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 31. máj 2021, 16.00 h
Hlasovanie na diaľku sa uskutoční s použitím systému EPVote. 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.
* * *
8.	Úloha politiky súdržnosti pri presadzovaní inovatívnej a inteligentnej transformácie a regionálnej prepojenosti IKT
REGI/9/06447
	2021/2101(INI)	

Spravodajkyňa:

Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)

Gestorský výbor:

REGI


	výmena názorov
9.	Politika súdržnosti ako nástroj na znižovanie rozdielov v zdravotnej starostlivosti a posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravia
REGI/9/06446
	2021/2100(INI)	

Spravodajca:

Tomislav Sokol (PPE)

Gestorský výbor:

REGI


	výmena názorov
* * *
13. júla 2021 od 16.45 do 18.15 h
10.	Výmena názorov s Elisou Ferreirovou, komisárkou pre súdržnosť a reformy
– prezentácia oznámenia Komisie s názvom Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ – smerom k zabezpečeniu silnejších, prepojených, odolných a prosperujúcich vidieckych oblastí do roku 2040 (COM(2021)0345)
11.	Rôzne otázky
12.	Nasledujúce schôdze
	6. septembra 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
* * *
13. júla 2021 od 18.15 do 18.45 h  (za zatvorenými dverami)
13.	Schôdza koordinátorov

