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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

REGI(2009)0902_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

streda 2. septembra 2009 od 15.00 h do 18.30 h
štvrtok 3. septembra 2009 od 9.00 h do 12.30 h

Brusel

Miestnosť Sledujte obrazovky

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisnice zo schôdze konanej:
 20. júla 2009 PV – PE427.167v01-00
 20. júla 2009 PV – PE427.168v01-00

3. Prijatie návrhu kalendára schôdzí Výboru REGI na rok 2010

4. Oznámenia predsedníčky

*** Hlasovanie ***

(od 15.15 h do 15 30 h)

5. Rozpočet na rok 2010: oddiel III – Komisia
REGI/7/00178

2009/2002(BUD)
PA – PE427.068v01-00

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

 Prijatie návrhu stanoviska
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*** Koniec hlasovania ***

6. Európsky rok dobrovoľníctva (2011)
REGI/7/00315
* 2009/0072(CNS) KOM(2009)0254 – C7-0054/2009

Gestorský výbor: CULT –

 Výmena názorov

(od 15.30 h h do približne 16 00 h)

7. Výmena názorov s

pánom Pawlom Sameckim, dezignovaným komisárom pre regionálnu politiku

(od 16.00 h do približne 17.30 h)

2. septembra 2009 od 17.30 h do 18.30 h

8. Schôdza koordinátorov

3. septembra 2009 od 9.00 h do 12.30 h

9. Výmena názorov s

pani Maud Olofssonovou, ministerkou pre podnikanie a energetiku vo funkcii 
úradujúcej predsedníčky Rady, o pracovnom programe švédskeho predsedníctva Rady 
Európskej únie.

(od 9 00 h do približne 10 30 h)

10. Rozprava o neuzavretých témach zo 6. volebného obdobia a prípadne 
o prioritách pre 7. volebné obdobie

(od 10 30 h do približne 11 15 h)

11. Výmena názorov o:

- návrhu nariadenia Rady, ktorým sa v súvislosti s finančným hospodárením 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

a

- návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa v súvislosti 
s oprávnenosťou energetickej účinnosti a investícií do obnoviteľných energií 
v oblasti bývania mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde 
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regionálneho rozvoja; za účasti pána Dirka Ahnera, generálneho riaditeľa pre 
regionálnu politiku z Európskej komisie.

(od 11 15 h do približne 12 30 h)

12. Rôzne otázky

13. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
 pondelok 5. októbra 2009 od 15.00 h do 18.30 h
 utorok 6. októbra 2009 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h do 18.30 h


