
OJ\1022798SV.rtf PE530.049v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

REGI(2014)0319_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

19 mars 2014 kl. 9.00–10.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokollet från sammanträdet den
 18 december 2013 PV – PE526.086v02-00
 22 januari 2014 PV – PE528.037v02-00
 11 februari 2014 PV – PE529.705v01-00
 24 februari 2014 PV – PE529.854v01-00

3. Extern studie om den ekonomiska krisens konsekvenser för Europeiska unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning
REGI/7/15334
 Redogörelse av Simona Milio för forskningsresultatet från studien

19 mars 2014 kl. 10.00–11.00

4. Mikrofinansiering och sammanhållningspolitik
REGI/7/15347
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 Diskussion med följande inbjudna talare:

– Per-Erik Eriksson, chef för mikrofinansinvesteringar, Europeiska investeringsfonden 
(EIF)

– Maria Nowak, ordförande för Aide Internationale

– Isabelle De Schryver, politisk handläggare, enhet B.3, finansiella instrument och 
internationella förbindelser med finansinstitutioner, GD Regionalpolitik, 
kommissionen

19 mars 2014 kl. 11.00–12.30

Delegerade akter

5. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande 
av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden
REGI/7/15356

2014/2619(DEA) C(2014)01207

Medföredragand
e:

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

Ansv. utsk.: REGI* –
Rådg. utsk.: EMPL*

 Diskussion och eventuellt antagande av en ståndpunkt

6. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters 
stödberättigande för samarbetsprogram
REGI/7/15375

2014/2623(DEA) C(2014)01229

Föredragande: Riikka Pakarinen (ALDE)
Ansv. utsk.: REGI –

 Diskussion och eventuellt antagande av en ståndpunkt

7. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 med avseende på detaljerade 
bestämmelser för principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa 
åtgärder inom hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden
REGI/7/15412



OJ\1022798SV.rtf 3/4 PE530.049v01-00

SV

Föredragande: Jan Olbrycht (PPE)

 Diskussion och eventuellt antagande av en ståndpunkt

* * *

19 mars 2014 kl. 15.00–15.30

8. Diskussion med Eugen Teodorovici, minister för EU-medel, om nuläget i 
förberedelserna för partnerskapsavtalet och för de operativa programmen i 
Rumänien

19 mars 2014 kl. 15.30–17.00

Utfrågning

9. Partnerskapsavtal: det aktuella läget?
REGI/7/15255
 Utfrågning

(Se separat förslag till program)

19 mars 2014 kl. 17.00–17.30

*** Omröstning ***

10. Europeiska unionens solidaritetsfond
REGI/7/13488
***I 2013/0248(COD) COM(2013)0522 – C7-0231/2013

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

Ansv. utsk.: REGI –
Rådg. utsk.: BUDG – Georgios Stavrakakis 

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

 Behandling av och omröstning om överenskommelsen efter de interinstitutionella 
förhandlingarna

*** Omröstningen avslutas ***

19 mars 2014 kl. 17.30–18.00

11. Diskussion om ett utkast till skrivelse till budgetutskottet om regionalutskottets 
prioriteringar för mandatet för trepartssamtalet (EU:s budget 2015)

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden
 31 mars–1 april 2014 (Bryssel)

* * *
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19 mars 2014 kl. 18.00–18.30

Inom stängda dörrar

14. Samordnarnas sammanträde

(eventuellt)


