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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

REGI(2014)0319_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 19 martie 2014, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

19 martie 2014, 9.00 - 10.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
 18 decembrie 2013 PV – PE526.086v02-00
 22 ianuarie 2014 PV – PE528.037v02-00
 11 februarie 2014 PV – PE529.705v01-00
 24 februarie 2014 PV – PE529.854v01-00

3. Studiu extern privind „Impactul crizei economice asupra coeziunii teritoriale, 
sociale și economice a Uniunii Europene”
REGI/7/15334
 Prezentarea dnei dr. Simona Milio privind rezultatele cercetărilor efectuate în 

vederea studiului

19 martie 2014, 10.00 - 11.00

4. Microfinanțare și politica de coeziune
REGI/7/15347
 Schimb de opinii cu următorii invitați care vor lua cuvântul:
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- Per-Erik Eriksson, șeful Departamentului de investiții pentru microfinanțare, Fondul 
european de investiții, FEI

- Maria Nowak, președinta asociației Adie International

- Isabelle De Schryver, responsabilă cu politicile în cadrul Unității B.3, Instrumente 
financiare și relațiile cu instituțiile financiare internaționale, DG REGIO, CE

19 martie 2014, 11.00 - 12.30

Acte delegate

5. Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisei de completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime
REGI/7/15356

2014/2619(DEA) C(2014)01207

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

Fond: REGI* –
Avize: EMPL*

 Schimb de opinii și, ulterior, adoptarea unei poziții

6. Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme 
specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare
REGI/7/15375

2014/2623(DEA) C(2014)01229

Raportoare: Riikka Pakarinen (ADLE)
Fond: REGI –

 Schimb de opinii și, ulterior, adoptarea unei poziții

7. Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 
1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele detaliate 
referitoare la principiile aplicabile procedurilor de selecție și de gestionare a 
acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile, care urmează să 
fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională
REGI/7/15412

Raportor: Jan Olbrycht (PPE)

 Schimb de opinii și, ulterior, adoptarea unei poziții
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* * *

19 martie 2014, 15.00 - 15.30

8. Schimb de opinii cu Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene, privind 
stadiul actual al pregătirii Acordului de parteneriat și programelor operaționale 
din România

19 martie 2014, 15.30 - 17.00

Audiere

9. Acordurile de parteneriat: în ce stadiu ne aflăm?
REGI/7/15255
 Audiere

(A se vedea proiectul de program separat)

19 martie 2014, 17.00 - 17.30

*** Votare ***

10. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene
REGI/7/13488
***I 2013/0248(COD) COM(2013)0522 – C7-0231/2013

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

Fond: REGI –
Avize: BUDG – Georgios Stavrakakis 

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

 Examinarea și votarea acordului la care s-a ajuns în urma negocierilor 
interinstituționale

*** Sfârșitul votării ***

19 martie 2014, 17.30 - 18.00

11. Schimb de opinii privind un proiect de scrisoare adresată Comisiei pentru bugete 
referitoare la prioritățile Comisiei pentru dezvoltare regională în ceea ce privește 
mandatul pentru trilog (Bugetul UE 2015)

12. Chestiuni diverse

13. Reuniuni următoare
 31 martie-1 aprilie 2014 (Bruxelles)

* * *

19 martie 2014, 18.00 - 18.30
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Cu ușile închise

14. Reuniune a coordonatorilor

(eventual)


