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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

REGI(2014)0319_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 19 март 2014 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Paul-Henri Spaak (3C050)

19 март 2014 г., 9.00–10.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 18 декември 2013 г. PV – PE526.086v02-00
 22 януари 2014 г. PV – PE528.037v02-00
 11 февруари 2014 г. PV – PE529.705v01-00
 24 февруари 2014 г. PV – PE529.854v01-00

3. Външно проучване на тема "Отражението на икономическата криза върху
икономическото, социалното и териториалното сближаване на
Европейския съюз"
REGI/7/15334
 Представяне от д-р Симона Милио на резултатите от изследванията, 

проведени за проучването

19 март 2014 г., 10.00–11.00 ч.

4. Микрофинансиране и политика на сближаване
REGI/7/15347
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 Размяна на мнения със следните гост-оратори:

- Пер-Ерик Ериксон, началник „Микрофинансови инвестиции“, Европейски
инвестиционен фонд

- Мария Новак, председател на Adie International

- Изабел де Шривер, служител по политиките в ГД „Регионална и селищна
политика“ на ЕК, отдел B.3, Финансови инструменти и връзки с международни
финансови институции

19 март 2014 г., 11.00–12.30 ч.

Делегирани актове

5. Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство
REGI/7/15356

2014/2619(DEA) C(2014)01207

Съдокладчици: Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Angela Krehl (S&D)

Водеща: REGI* –
Подпомагаща: EMPL*

 Размяна на мнения и евентуално приемане на позиция

6. Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за
сътрудничество
REGI/7/15375

2014/2623(DEA) C(2014)01229

Докладчик: Riikka Pakarinen (ADLE)
Водеща: REGI –

 Размяна на мнения и евентуално приемане на позиция

7. Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №
1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
подробните правила, отнасящи се до принципите на подбора и
управлението на иновативни дейности в сферата на устойчивото градско
развитие, които да бъдат подпомогнати от Европейски фонд за регионално
развитие
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REGI/7/15412

Докладчик: Jan Olbrycht (PPE)

 Размяна на мнения и евентуално приемане на позиция

* * *

19 март 2014 г., 15.00–15.30 ч.

8. Размяна на мнения с Еужен Теодоровичи, министър по управлението на
средствата от ЕС, относно текущия етап от подготовката на
споразумението за партньорство и на оперативните програми в Румъния

19 март 2014 г., 15.30–17.00 ч.

Изслушване

9. Споразумения за партньорство: на какъв етап на развитие сме в момента?
REGI/7/15255
 Изслушване

(вж. отделната проектопрограма)

19 март 2014 г., 17.00–17.30 ч.

*** Време за гласуване ***

10. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
REGI/7/13488
***I 2013/0248(COD) COM(2013)0522 – C7-0231/2013

Докладчик: Rosa Estaràs Ferragut (PPE) RR – PE524.730v02-00
AM – PE526.240v01-00

Водеща: REGI –
Подпомагаща: BUDG – Georgios Stavrakakis 

(S&D)
AD – PE524.600v02-00
AM – PE526.122v01-00

 Разглеждане и гласуване на споразумението, постигнато след
междуинституционалните преговори

*** Край на гласуването ***

19 март 2014 г., 17.30–18.00 ч.

11. Размяна на мнения по проект на писмо до комисията по бюджети относно
приоритетите на комисията по регионално развитие за мандат за
тристранна среща (бюджет на ЕС за 2015 г.)

12. Разни въпроси

13. Следващо(и) заседание(я)
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 31 март-1 април 2014 г. (Брюксел)

* * *

19 март 2014 г., 18.00–18.30 ч.

При закрити врата

14. Заседание на координаторите

(евентуално)


