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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

REGI(2009)0902_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

сряда, 2 септември 2009 г., 15.00−18.30 ч.
четвъртък, 3 септември 2009 г., 09.00−12.30 ч.

Брюксел

Моля, проверете на мониторите

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 20 юли 2009 г. PV – PE427.167v01-00
 20 юли 2009 г. PV – PE427.168v01-00

3. Приемане на проектопрограмата на заседанията на комисията по 
регионално развитие за 2010 г.

4. Съобщения на председателя

*** Време за гласуване ***
(от 15.15 ч. до 15.30 ч.)

5. Бюджет за 2010 г.: Раздел III - Комисия
REGI/7/00178

2009/2002(BUD)
PA – PE427.068v01-00

Водеща: BUDG – László Surján (PPE) DT – PE427.171v01-00

 Приемане на проектостановището
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*** Край на гласуването ***

6. Европейска година на доброволчеството ( 2011 г.)
REGI/7/00315
* 2009/0072(CNS) COM(2009)0254 – C7-0054/2009

Водеща: CULT –

 Размяна на мнения

(от 15.30 до около 16.00 ч.)

7. Размяна на мнения с 

номинирания за член на Комисията по регионалната политика г-н Pawel Samecki

(от 16.00 до около 17.30 ч.)

2 септември 2009 г., 17.30 – 18.30 ч.

8. Заседание на координаторите

3 декември 2009 г., 09.00 – 12.30 ч.

9. Размяна на мнения с 

г-жа Maud Olofsson, министър на предприятията и енергетиката, изпълняващ 
длъжността председател на Съвета, относно работната програма на шведското 
председателство на Съвета на Европейския съюз.

(от 9.30 до около 10.30 ч.)

10. Дебат относно нерешени въпроси от 6-ия законодателен мандат, 
приоритетни въпроси за 7-мия законодателен мандат.

(от 10.30 до около 11.15 ч.)

11. Обмен на гледни точки относно:

- предложението за Регламент (ЕО) на Съвета за изменение на Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд 
по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление

и

предложението за регламент на Европейски парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (EО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за 
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регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в 
енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното 
строителство 

с участието на Dirk Ahner, генерален директор по въпросите на 
регионалната политика в Европейската комисия.

(от 11.15 до около 12.30 ч.)

12. Разни въпроси

13. Дата на следващото заседание 
 понеделник, 5 октомври 2009 г., 15.00 – 18.30 ч.
 вторник, 6 октомври 2009 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.


