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Ljubljana, 12. 11. 2018

ČLANOM KOMISIJE ZA MEDNARODNE ODNOSE
IN EVROPSKE ZADEVE
TER VABLJENIM NA SEJO

Predlagam, da se dnevni red 19. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in
evropske zadeve, ki bo v torek, 13. novembra 2018, ob 14.00 uri, v sobi 209/II, Šubičeva
4, Ljubljana.
razširi
z naslednjimi točkami dnevnega reda:
2. Predlog stališča Republike Slovenije o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije,
Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume, EPA 237VIII, EU U 899
 Predlog stališča je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
3. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU)
št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge),
Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št.
346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o
trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih
investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot
referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za
merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki
se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje
na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe
finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, EPA 238-VIII, EU U
900
 Predlog stališča je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

4.

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in
raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih
koordinacijskih centrov - Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev v
Salzburgu 19. in 20. septembra 2018, EPA 239-VIII, EU U 901
 Predlog stališča je objavljen na spletni strani Državnega zbora.
***

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite Lilijani Žurman na
telefon 01 478 9814 ali po elektronski pošti: lilijana.zurman@ds-rs.si.
Predsednik
Bojan Kekec, l.r.
Vabljeni k razširitvenim točkam:
K 2. točki:
 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
K 3. točki:
 Ministrstvo za finance
 Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
K 4. točki:
 Ministrstvo za javno upravo
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