PARLAMENTUL EUROPEAN

2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

REGI(2014)0401_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Marți, 1 aprilie 2014, 9.00 - 12.30
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
1.

Adoptarea ordinii de zi

2.

Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
 19 martie 2014

3.

Comunicări ale președintei

4.

Schimb de opinii cu Johannes Hahn, Comisarul pentru dezvoltare regională, cu
privire la progresele înregistrate în cadrul politicii de coeziune a UE pe durata
celei de-a șaptea legislaturi

5.

Autorizarea Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru
romul și lichiorurile produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă
Madeira și pentru lichiorurile și rachiul produse și consumate pe plan local în
regiunea autonomă Azore
REGI/7/15395
*
2014/0064(CNS)
COM(2014)0117 – C7-0104/2014
Raportoare:
Fond:
Avize:


Danuta Maria Hübner (PPE)
REGI –
ECON –
AGRI – Decizie: fără aviz

PR – PE532.269v01-00

Decizie privind procedura care trebuie aplicată [articolul 46 alineatul (1) din
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RO

PV – PE530.090v01-00

PE532.329v01-00
Unită în diversitate

RO

Regulamentul de procedură - fără amendamente] și, eventual, adoptare
6.

Taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare
REGI/7/15503
*
2014/0093(CNS)
COM(2014)0171 – C7-0106/2014
Raportoare:
Fond:
Avize:


7.

Danuta Maria Hübner (PPE)
REGI –
ECON –
PECH –

PR – PE532.299v01-00

Decizie privind procedura care trebuie aplicată [articolul 46 alineatul (1) din
Regulamentul de procedură - fără amendamente] și, eventual, adoptare

Modificarea perioadei de aplicare a Deciziei 2004/162/CE a Consiliului privind
taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări
REGI/7/15541
*
2014/0101(CNS)
COM(2014)0181
Raportoare:
Fond:
Avize:


Danuta Maria Hübner (PPE)
REGI –
ECON –

PR – PE532.325v01-00

Decizie privind procedura care trebuie aplicată [articolul 46 alineatul (1) din
Regulamentul de procedură - fără amendamente] și, eventual, adoptare

8.

Chestiuni diverse

9.

Reuniuni următoare
Reuniunea constitutivă a noii comisii va avea loc cel mai probabil la 7 iulie.

PE532.329v01-00

RO
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