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Výbor pre regionálny rozvoj

REGI(2022)0125_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
utorok 25. januára 2022 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.00 h a od 18.00 do 18.45 h  (schôdza koordinátorov)
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q2)
a s účasťou členov výboru REGI na diaľku
25. januára 2022 od 13.45 do 15.00 h
USTANOVUJÚCA SCHÔDZA
Otvorenie schôdze pod vedením dočasného predsedajúceho
1.	Voľba predsedu
S novozvoleným predsedom
2.	Voľba podpredsedov
* * *
RIADNA SCHÔDZA
3.	Prijatie programu schôdze
4.	Oznámenia predsedníctva
5.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	1. decembra 2021	PV – PE702.896v01-00
6. decembra 2021	PV – PE702.993v01-00
25. januára 2022 od 15.00 do 16.15 h
6.	Výmena názorov s Jacqueline Gouraultovou, ministerkou pre územnú súdržnosť a vzťahy s územnými samosprávnymi celkami, úradujúcou predsedníčkou Rady, o prioritách francúzskeho predsedníctva
***Hlasovanie na diaľku***
7.	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)
PR – PE697.616v01-00
AM – PE699.164v01-00
Gestorský výbor:

REGI


	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 28. október 2021, 17.00 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)
PR – PE697.552v02-00
AM – PE699.186v01-00
Gestorský výbor:

REGI


Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew)
AL – PE699.306v01-00
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 21. október 2021, 12.00 h
9.	Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia
REGI/9/06493
	2021/2106(DEC)	COM(2021)0381[01] – C9-0258/2021

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Irène Tolleret (Renew)
PA – PE700.428v01-00
AM – PE702.976v01-00
Gestorský výbor:

CONT
Olivier Chastel (Renew)
PR – PE699.012v01-00
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2021, 17.00 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 17.00 h a skončí o 18.00 h.
* * *
25. januára 2022 od 16.45 do 18.00 h
Prípadne pokračovanie vo voľbe predsedníctva, ak ešte nebola ukončená.
10.	Rôzne otázky
11.	Nasledujúce schôdze
	10. februára 2022 od 9.00 do 12.00 h (Brusel)
* * *
25. januára 2022 od 18.00 do 18.45 h  (za zatvorenými dverami)
12.	Schôdza koordinátorov

