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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

REGI(2014)0319_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 19. března 2014, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

19. března 2014, 9:00–10:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech:
 18. prosince 2013 PV – PE526.086v02-00
 22. ledna 2014 PV – PE528.037v02-00
 11. února 2014 PV – PE529.705v01-00
 24. února 2014 PV – PE529.854v01-00

3. Externí studie o dopadu hospodářské krize na hospodářskou, sociální a územní
soudržnost Evropské unie
REGI/7/15334
 výsledky výzkumu provedeného v rámci studie představila Dr. Simona Miliová

19. března 2014, 10:00–11:00

4. Mikrofinancování a politika soudržnosti
REGI/7/15347
 výměna názorů s hostujícími řečníky:

– Per-Erik Eriksson, vedoucí oddělení Mikrofinanční investice, Evropský investiční



PE530.049v01-00 2/4 OJ\1022798CS.rtf

CS

fond (EIF)

– Maria Nowak, předsedkyně sdružení „Adie International“

– Isabelle De Schryver, zástupkyně EK-GŘ REGIO, oddělení B.3, Finanční nástroje a 
vztahy s mezinárodními finančními institucemi

19. března 2014, 11:00–12:30

Akty v přenesené pravomoci

5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu
REGI/7/15356

2014/2619(DEA) C(2014)01207

Spoluzpravodajo
vé:

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

Příslušný výbor: REGI* –
Stanoviska: EMPL*

 výměna názorů, případně přijetí postoje

6. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce
REGI/7/15375

2014/2623(DEA) C(2014)01229

Zpravodajka: Riikka Pakarinen (ALDE)
Příslušný výbor: REGI –

 výměna názorů, případně přijetí postoje

7. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná
pravidla pro zásady výběru a řízení inovativních akcí v oblasti udržitelného 
městského rozvoje, jež mají být podporovány z Evropského fondu pro regionální
rozvoj
REGI/7/15412

Zpravodaj: Jan Olbrycht (PPE)

 výměna názorů, případně přijetí postoje

* * *
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19. března 2014, 15:00–15:30

8. Výměna názorů s ministrem pro evropské fondy Eugenem Teodorovicim týkající
se aktuálního stavu příprav dohody o partnerství a operačních programů v 
Rumunsku

19. března 2014, 15:30–17:00

Slyšení

9. Dohody o partnerství: jaká je současná situace?
REGI/7/15255
 slyšení

(viz samostatný návrh programu)

19. března 2014, 17:00–17:30

*** Hlasování ***

10. Fond solidarity Evropské unie
REGI/7/13488
***I 2013/0248(COD) COM(2013)0522 – C7-0231/2013

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

Příslušný výbor: REGI –
Stanovisko: BUDG – Georgios Stavrakakis 

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

 projednání a hlasování o dohodě dosažené po interinstitucionálních jednáních 

*** Konec hlasování ***

19. března 2014, 17:30–18:00

11. Výměna názorů týkající se návrhu dopisu Rozpočtovému výboru na téma 
priority Výboru pro regionální rozvoj v souvislosti s mandátem pro třístranná
jednání (o rozpočtu EU na rok 2015)

12. Různé

13. Příští schůze
 31. března–1. dubna 2014 (Brusel)

* * *

19. března 2014, 18:00–18:30

Neveřejná schůze
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14. Schůze koordinátorů

(posléze)


