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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

REGI(2014)0319_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 19. marca 2014, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

19. marec 2014 od 9.00 do 10.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnika s seje:
 18. decembra 2013 PV – PE526.086v02-00
 22. januarja 2014 PV – PE528.037v02-00
 11. februarja 2014 PV – PE529.705v01-00
 24. februarja 2014 PV – PE529.854v01-00

3. Zunanja študija o vplivu gospodarske krize na ekonomsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo Evropske unije
REGI/7/15334
 rezultati raziskovalnega dela, opravljenega za študijo – predstavitev Simone Milio 

19. marec 2014 od 10.00 do 11.00

4. Mikrofinance in kohezijska politika
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REGI/7/15347
 izmenjava mnenj z naslednjimi gostujočimi govorniki:

– Per-Erik Eriksson, vodja za makrofinance in naložbe, Evropski investicijski sklad 
(EIF)

– Maria Nowak, predsednica Adie International

– Isabelle De Schryver, GD za regionalno politiko, Evropska komisija, uradnica v 
enoti B.3, pristojni za finančne instrumente in odnose z mednarodnimi finančnimi 
institucijami

19. marec 2014 od 11.00 do 12.30

Delegirani akti

5. Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo
REGI/7/15356

2014/2619(DEA) C(2014)01207

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

Pristojni odbor: REGI* 
Mnenje: EMPL*

 izmenjava mnenj in morebitno sprejetje stališča

6. Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi pravili o upravičenosti izdatkov za 
programe sodelovanja
REGI/7/15375

2014/2623(DEA) C(2014)01229

Poročevalka: Riikka Pakarinen (ALDE)
Pristojni odbor: REGI 

 izmenjava mnenj in morebitno sprejetje stališča

7. Delegirana uredba Komisije, ki dopolnjuje Uredbo (EU) št. 1301/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobnih pravil o načelih za izbor in 
upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega razvoja mest, ki so 
deležni podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj
REGI/7/15412
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Poročevalec: Jan Olbrycht (PPE)

 izmenjava mnenj in morebitno sprejetje stališča

* * *

19. marec 2014 od 15.00 do 15.30

8. Izmenjava mnenj z ministrom za evropske sklade Eugenom Teodorovicijem o 
trenutnem stanju priprave sporazuma o partnerstvu in o operativnih programih 
v Romuniji

19. marec 2014 od 15.30 do 17.00

Predstavitev

9. Stanje sporazumov o partnerstvu
REGI/7/15255
 predstavitev

(glej ločeni osnutek programa)

19. marec 2014 od 17.00 do 17.30

*** Glasovanje ***

10. Solidarnostni sklad Evropske unije
REGI/7/13488
***I 2013/0248(COD) COM(2013)0522 – C7-0231/2013

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

Pristojni odbor: REGI 
Mnenja: BUDG – Georgios Stavrakakis 

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

 obravnava sporazuma, doseženega z medinstitucionalnimi pogajanji, in glasovanje 
o njem

*** Konec glasovanja ***

19. marec 2014 od 17.30 do 18.00

11. Izmenjava mnenj o osnutku pisma Odboru za proračun o prednostnih nalogah 
Odbora za regionalni razvoj za mandat za trialog (proračun EU 2015)
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12. Razno

13. Naslednja seja
 31. marca in 1. aprila 2014 (Bruselj)

* * *

19. marec 2014 od 18.00 do 18.30

Brez navzočnosti javnosti

14. Sestanek koordinatorjev

(predvidoma)


