HRVATSKI

سط
الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتو ّ

SABOR

إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه
البرلمان الكرواتي 6 ،و 7تشرين األول/أكتوبر 4102
البرنامج

األحد في  5تشرين األول/أكتوبر 4102
وصول الوفود إلى زغرب
تسجيل الحضور لدى الفندق
فندق دوبروفنيك زغرب
العنوان:
Hotel Dubrovnik Zagreb
Ljudevita Gaja 1, Zagreb

اإلثنين في  6تشرين األول/أكتوبر 4102

الساعة الثامنة وخمس وثالثون دقيقة

اإلنطالق من الفندق إلى البرلمان الكرواتي (سيرا على
األقدام)

الساعة الثامنة وخمسون دقيقة

الوصول إلى البرلمان الكرواتي
إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه

المكان :البرلمان الكرواتي ،قاعة "إيفان مازورانيتش"
"Conference room "Ivan Mažuranić
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مالحظات افتتاحية لرئيس اللجنة السيد شتيفان شينناخ

الساعة التاسعة

Stefan SCHENNACH
وللسيد أنتي بابيتش Ante BABIĆعضو الوفد الكرواتي لدى
الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسّط

إعتماد مشروع جدول األعمال

إقرار محضر اإلجتماع السابق الذي انعقد في برشلونة في 04
حزيران/يونيو 4102

كلمة ترحيب لرئيس البرلمان الكرواتي ،السيد جوزيب ليكو
( Josip LEKOقيد التأكيد)

الساعة التاسعة والنصف

كلمة لنائب وزير البيئة وحماية الطبيعة السيد هروفجي
دوكوزا  ،Hrvoje DOKOZAحول السياسة البيئية في كرواتيا (قيد
التأكيد)
مناقشة
استراحة قهوة

الساعة الحادية عشرة

الهندسة والفرص أمام الطاقة المتجدّدة وفعالية الطاقة
 السيد مارتن تريبيرزبورغ ، Martin TREBESPURG
مهندس وبروفسور في البناء المستدام ،جامعة الموارد الطبيعية
وعلوم الحياة ،فيينا
 السيد ديتر مور  ، Dieter MOORشركة إيرتكس سوالر
مناقشة
التقاط صورة جماعية
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من الساعة الثانية عشرة والنصف لغاية الثانية من بعد الظهر

الغداء

المكان :البرلمان الكرواتي ،قاعة جوزيب جيالتشيك
“Croatian Parliament, room „Josip Jelačić

الساعة الثانية

سط
التحديات أمام السياحة في المتو ّ
 السيد زوران كالريتج  ،Zoran KLARIĆمعهد السياحة
مناقشة

الساعة الثالثة

المدن اإليكولوجية -آخر التطورات
 السيدة ريما طربيه ،صاحبة المبادرة ،المنسّقة والرئيسة لمشروع
المدن اإليكولوجية
 السيد إيفو راديكا  ، Ivo RADICAمختار جزيرة فيسVis
والسيدة تونكا إيفجيفيتش ، Tonka IVČEVIĆمختارة بلدة كوميزا
Komiža

مناقشة
التوقيع على انضمام فيس وكوميزا إلى مشروع المدن اإليكولوجية
الساعة الرابعة

قرار حول الشراكات المستقبلية مع اللجنة
 السيد لوران سورب  ، Laurent SOURBESنائب رئيس شبكة
ميدبان
 السيد ميخائيل سكولوس ، Michael SCOULLOSرئيس فريق
بناء القدرات/برنامج بيئة المتوسّط في آفاق 4141
 السيدة آغني كالدما ، Agni KALDMAالفريق الرئيسي في
حملة "لنقُم بها" في المتوسّط
مناقشة
أية مسائل أخرى

الساعة الخامسة

نهاية اإلجتماع
****
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الثالثاء في  7تشرين األول/أكتوبر 4102
زيارة إلى بلدة لودبرغ Ludberg

الساعة التاسعة

اإلنطالق من زغرب

حوالى الساعة الحادية عشرة إال ربع

الوصول إلى لودبيرغ/ساحة الثالوث المقدس
الذهاب إلى قصر باثياني/قاعة اإلستقبال
كلمات ترحيب:

الساعة الحادية عشرة

 السيد دوبرافكو بيليتش  ،Dubravko BILIĆمختار لودبرغ
 السيد شتيفان شينناخ ،رئيس اللجنة
 ممثل عن البرلمان الكرواتي
عرض عن لودبرغ

الساعة الحادية عشرة والنصف

 المواقع التاريخية والثقافية والسياحية -مشاريع المبادرة الفردية-خطط التنمية
 السيد دوبرافكو بيليتش
عرض لمشاريع في مجال فعالية الطاقة

الساعة الثانية عشرة إال ربع

الطاقة الشمسية الخضراء وخطط عمل الطاقة المستدامة ،ميثاق
المخاتير ،استعراض المشاريع المنفّذة والمخطط لفعالية الطاقة في
مجال البناء واإلنارة العامة
 السيد داركو تشيرنكوفيتش  ،Darco CRNKOVIĆمستشار
لشؤون البنية التحتية البلدية واإلشتراء العمومي
الساعة الثانية عشرة

معهد الطاقة والمشروع المشترك "مدينة الطاقة الذكية"
 ب يري تش ك ري س ت ي نا ال س يدة،Kristina PERIĆ
المعهد

الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق

أسئلة وأجوبة
المغادرة في الباص

الساعة الثانية عشرة وعشرون دقيقة

جولة في حديقة األطفال رادوست  –Radostمثال عن
الممارسات الجيدة
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الساعة الثانية عشرة وأربعون دقيقة

جولة في شركة دوكاتي كومبونانتي Ducati Componenti
 -Companyمثال عن الممارسات الجيدة

 السيد دازن تشيرنكوفيتش Dražen CRNKOVIĆ
الساعة الواحدة وعشر دقائق

جولة في شركة "طاقة زائد" -Energy Plus Company
مثال عن الممارسات الجيدة
 السيد زفونكو ماجيتش Zvonko MAGIĆ

الساعة الواحدة وأربعون دقيقة

الغداء

الساعة الثالثة

جولة في المواقع الثقافية والسياحية

الساعة الرابعة

مغادرة لودبرغ

حوالى الساعة السادسة إال ربع

عودة إلى الفندق
مغادرة الوفود
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