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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

REGI(2014)0319_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 19. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

19. marca 2014 od 9.00 do 10.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisnice zo schôdzí, ktoré sa konali:
 18. decembra 2013 PV – PE526.086v02-00
 22. januára 2014 PV – PE528.037v02-00
 11. februára 2014 PV – PE529.705v01-00
 24. februára 2014 PV – PE529.854v01-00

3. Externá štúdia o dosahu hospodárskej krízy na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Európskej únie
REGI/7/15334
 výklad Dr. Simony Miliovej o výsledkoch výskumu uskutočneného v rámci štúdie

19. marca 2014 od 10.00 do 11.00 h

4. Mikrofinancovanie a politika súdržnosti
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REGI/7/15347
 výmena názorov s týmito pozvanými rečníkmi:

– Per-Erik Eriksson, vedúci oddelenia pre mikrofinančné investície, Európsky 
investičný fond, EIF

– Maria Nowak, predsedníčka združenia Adie International

– Isabelle De Schryver , pracovníčka pre otázky politiky na oddelení B.3, finančné 
nástroje a vzťahy s medzinárodnými finančnými inštitúciami, GR REGIO, Európska 
komisia

19. marca 2014 od 11.00 do 12.30 h

Delegované akty

5. Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a 
Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde
REGI/7/15356

2014/2619(DEA) C(2014)01207

Spoluspravodajc
ovia:

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

Gestorský výbor: REGI* –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

EMPL*

 výmena názorov a prípadne prijatie pozície

6. Delegované nariadenie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti 
výdavkov na programy spolupráce
REGI/7/15375

2014/2623(DEA) C(2014)01229

Spravodajkyňa: Riikka Pakarinen (ADLE)
Gestorský výbor: REGI –

 výmena názorov a prípadne prijatie pozície

7. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce 
sa zásad výberu a riadenia inovačných činností v oblasti trvalo udržateľného 
mestského rozvoja, ktoré má Európsky fond regionálneho rozvoja podporovať
REGI/7/15412
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Spravodajca: Jan Olbrycht (PPE)

 výmena názorov a prípadne prijatie pozície

* * *

19. marca 2014 od 15.00 do 15.30 h

8. Výmena názorov s ministrom pre európske fondy Eugenom Teodorovicim o 
aktuálnom štádiu príprav dohody o partnerstve a operačných programov v 
Rumunsku

19. marca 2014 od 15.30 do 17.00 h

Vypočutie

9. Dohody o partnerstve: aktuálny stav
REGI/7/15255
 vypočutie

(pozri osobitný návrh programu)

19. marca 2014 od 17.00 do 17.30 h

*** Hlasovanie ***

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

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

Gestorský výbor: REGI –
Výbor požiadaný
o stanovisko:

BUDG – Georgios Stavrakakis 
(S&D)

AD – PE524.600v02-00
AM – PE526.122v01-00

 preskúmanie dohody dosiahnutej po medziinštitucionálnych rokovaniach a 
hlasovanie o tejto dohode

*** Koniec hlasovania ***

19. marca 2014 od 17.30 do 18.00 h

11. Výmena názorov o návrhu listu pre Výbor pre rozpočet o prioritách Výboru pre 
regionálny rozvoj v súvislosti s mandátom na trialóg (rozpočet EÚ na rok 2015)
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12. Rôzne otázky

13. Nasledujúca(-e) schôdza(-e)
 31. marca – 1. apríla 2014 (Brusel)

* * *

19. marca 2014 od 18.00 do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

14. Schôdza koordinátorov

(prípadne)


