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ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 9. marca 2009 od 21.00 h do 21.25 h

v ŠTRASBURGU

Schôdza sa začala v pondelok 9. marca 2009 o 21.05 h a predsedal jej Gerardo Galeote 
(predseda).

1. Prijatie programu schôdze REGI_OJ PE421242v01-00

Program schôdze bol prijatý.

2. Oznámenia predsedu

Koordinátori navrhli dvoch spravodajcov výboru požiadaného o stanovisko a tí majú 
vypracovať stanoviská k dvom otázkam, o ktorých sa bude hlasovať na najbližšom 
stretnutí výboru REGI 30. marca:

• Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) – (KOM(2009) 38 v konečnom znení) (2009/0011 
(CNS)) (C6-0051/09). Gestorským výborom je výbor AGRI.

Spravodajca výboru REGI: Domenico Antonio Basile

• Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa 
ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania 
finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (KOM(2009) 35 
v konečnom znení) (2009/0010 (COD)) (C6-0049/09). Gestorským výborom je výbor 
ITRE.

Spravodajkyňa výboru REGI: Rumiana Jeleva
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Oba návrhy boli prijaté.

Predseda informoval, že sekretariát sa obráti na koordinátorov s návrhom skrátiť 

schôdzu naplánovanú na 30. – 31. marca, keďže na programe nie je veľa bodov. 

Schôdza by potom prebiehala iba jeden deň, 30. marca.

*** HLASOVANIE ***

3. Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: 
ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia
REGI/6/70357
*** 2008/0233(AVC) 17575/2008 – C6-0027/2009

Spravodajkyňa: Iratxe García Pérez (PSE) PR – PE418.319v01-00
Gestorský výbor: REGI –
Výbory 
požiadané o 
stanovisko:

BUDG – Nathalie Griesbeck (ALDE) AD – PE418.225v02-00

EMPL – Gabriela Creţu (PSE) AD – PE418.175v02-00

 Prijatie návrhu odporúčania

Neboli predložené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Konečný výsledok:
Návrh odporúčania bol prijatý 33 hlasmi za, 1 poslanec hlasoval proti a žiaden sa 
hlasovania nezdržal.

4. Investície do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania 
(zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja)
REGI/6/70840
***I 2008/0245(COD) KOM(2008)0838 – C6-0473/2008

Spravodajca: Emmanouil Angelakas (PPE-DE) AM – PE420.197v01-00
PR – PE419.852v01-00

Gestorský výbor: REGI –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

ITRE – Rozhodnutie: bez stanoviska

 Prijatie návrhu správy
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Výsledok hlasovania:
Prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: PDN 1, PDN 2, PDN 3, PDN 4, PDN 5, 
PDN 6 a PDN 7

Konečný výsledok:
Návrh správy bol prijatý 36 hlasmi za, nikto nehlasoval proti a 1 poslanec sa 
hlasovania zdržal.

5. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky 
fond na prispôsobenie sa globalizácii
REGI/6/71620
***I 2008/0267(COD) KOM(2008)0867 – C6-0518/2008

Spravodajkyňa 
výboru 
požiadaného o 
stanovisko:

Monica Giuntini (PSE) AM – PE420.200v01-00
PA – PE419.968v02-00

Gestorský výbor: EMPL – Gabriele Stauner (PPE-DE) AM – PE420.170v01-00
PR – PE418.381v02-00

 Prijatie návrhu stanoviska

Výsledok hlasovania:
Prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: PDN 2, PDN 6, PDN 11 a PDN 12

Konečný výsledok:
Návrh stanoviska bol prijatý 38 poslancov hlasmi za, nikto nehlasoval 
proti a 1 poslanec sa hlasovania zdržal.

*** KONIEC HLASOVANIA ***

6. Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej 
pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky
REGI/6/73037
***I 2009/0010(COD) KOM(2009)0035 – C6-0049/2009

Spravodajkyňa 
výboru 
požiadaného o 
stanovisko:

Rumiana Jeleva (PPE-DE)

Gestorský výbor: ITRE – Eugenijus Maldeikis (UEN)

 Preskúmanie návrhu stanoviska
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Rečníci: Rumiana Jeleva

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov:
štvrtok 12. 3 12.00 h

7. Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
REGI/6/73055
* 2009/0011(CNS) KOM(2009)0038 – C6-0051/2009

Spravodajca 
výboru 
požiadaného o 
stanovisko:

Domenico Antonio Basile (UEN) PA – PE420.226v01-00

Gestorský výbor: AGRI – Petya Stavreva (PPE-DE) PR – PE421.192v01-00

 Preskúmanie návrhu stanoviska

Rečníci: Domenico Antonio Basile

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov:
štvrtok 12. 3. 12.00 h

8. Rôzne otázky

9. Dátum konania nasledujúcej schôdze

Schôdza je naplánovaná na:

 pondelok 30. marca 2009 od 15.00 h do 18.30 h (v Bruseli)
 utorok 31. marca 2009 od 9.00 h do 12.30 h (v Bruseli)


