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Arhiv spletne klepetalnice ob spletnem video prenosu Državljanskega foruma
Evropskega parlamenta "Kmetijska politika in nova finančna perspektiva", Nova Gorica
14.10.2011

  

    
    -  Ponedeljek, 10 Oktober 2011 12:09 - Simon Delakorda - Lepo vabljeni k spremljanju in
sodelovanju v spletnem video prenosu državljanskega foruma na temi reforma skupne
kmetijske politike EU in finančni okvir EU 2014-2020 s poudarkom na sredstvih, ki bodo
namenjeni kmetijstvu, regionalnemu razvoju in Sloveniji.

  
    -  Ponedeljek, 10 Oktober 2011 12:10 - Simon Delakorda - Na državljanskem forumu, ki se
bo začel v petek 14. oktobra ob 10. uri na Univerzi v Novi Gorici, bosta sodelovala evropska
poslanca dr. Milan Zver (EPP/SDS) in mag. Mojca Kleva (S&D/SD). Dogodek organizirata
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Regijska razvojna agencija severne
Primorske d.o.o. Nova Gorica. Več informacij o dogodku http://www.europarl.si/view/sl/pr
ess-release/Ljubljana/LJ-2011/Oktober2011/Regionana_antena_goriska.html

&nbsp;   
    -  Ponedeljek, 10 Oktober 2011 12:12 - Simon Delakorda - Vabljeni, da prispevate svoja
vprašanja, komentarje in stališča še pred začetkom državljanskega foruma prek e-poštnega
naslova info@evropske-razprave.si  ali te spletne klepetalnice. Vprašanje ali komentar v
spletni klepetalnici objavite tako, da izpolnite polje IME in SPOROČILO ter pritisnite tipko
POŠLJI. Za objavo ni potrebna registracija. Vaši prispevki bodo posredovani v odziv
sodelujočima evropskima poslancema na državljanskem forumu. Z lepimi pozdravi, Simon
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Delakorda, moderator.
  

    -  Petek, 14 Oktober 2011 08:34 - Mateja Delakorda - Spoštovani obiskovalci in obiskovalke
spletnega foruma Evropske razprave,

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 08:36 - Mateja Delakorda - vabljeni, da sodelujete v današnji
razpravi državljanskega foruma z naslovom Skupna kmetijska politika in finančni okvir
2014-2020

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 08:40 - Mateja Delakorda - Evropska poslanca dr. Milan Zver
(EPP/SDS) in mag. Mojca Kleva (S&D/SD) bosta z udeleženci razpravljala o prihodnosti skupne
kmetijske politike EU po letu 2013, srednjeročnem finančnem okvirju za obdobje med letoma
2014 in 2020, zlasti o sredstvih, ki bodo namenjeni kmetijstvu, regionalnemu razvoju in
Sloveniji, ter o drugih aktualnih temah iz EU.

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:02 - Mateja Delakorda - Gospa Nataša Goršek Mencin pravkar
predstavlja delovanje evropskih institucij in njihovo delovanje študentom novogirške univerze.

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:04 - Mateja Delakorda - Gospa Nataša Goršek Mencin, vodja
Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, bo tudi povezovala pogovor z
evropskima poslancema.

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:07 - Mateja Delakorda - Pravkar sta se nam pridružila evropka
poslanca dr. Milan Zver (EPP/SDS) in mag. Mojca Kleva (S&D/SD)

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:10 - Mateja Delakorda - Predstavljajo se fakultete Univerze v
Novi gorici

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:13 - Mateja Delakorda - Spremljate začetek državljanskega
foruma v Novi Gorici

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:14 - Mateja Delakorda - @dr. Milan Zver (EPP/SDS):
Kmetijstvo je izredno močna politika

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:16 - Mateja Delakorda - @dr. Milan Zver (EPP/SDS): nova
finančna perspektiva bo verjetno temeljila na lastnih finančnih virih

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:18 Mateja Delakorda @dr. Milan Zver (EPP/SDS): Okrog 40%
evropskega proračuna gre za kmetijstvo

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:23 Mateja Delakorda Obiskovalci in obiskovalke spletne
klepetalnice, že zdaj lahko posredujete vaša vprašanja, na katera vam bosta odgovorila
evropska poslanca.

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:29 - Mateja Delakorda - mag. Mojca Kleva (S&D/SD): Finančni
okvir je težek 1000 milijard evrov
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    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:30 - Rebeka - Pozdravljeni, za poslanca imam 2 vprašanji: 1)
Kakšna je vaša osebna vizija razvoja slovenskega kmetijstva znotraj skupne EU kmetijske
politike v času t.i. "ekonomske krize"? in 2)Je kmetijstvo v tem času lahko tudi priložnost za
Slovenijo v gospodarskem smislu?

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:30 - Mateja Delakorda - @mag. Mojca Kleva (S&D/SD): Ne
zavedamo se, v kako razvitem delu sveta živimo

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:31 - Mateja Delakorda - Rebeka, hvala za vaši vprašanji,
posredovali ju bomo evropskima poslancema.

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:36 - Mateja Delakorda - @dr. Milan Zver (EPP/SDS): 5
milijonov ljudi v Evropi, ki so končali šolo, ta hip nima zaposlitve

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:38 - Mateja Delakorda - dr. Milan Zver (EPP/SDS): kako
mladim približati kmetijsko dejavnost?

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:39 - Mateja Delakorda - dr. Milan Zver (EPP/SDS): V
slovenskem prostoru mora biti samooskrba bolj pomembna

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:44 - Mateja Delakorda - Vprašanje obiskovalke državljanskega
foruma: Kakšne konkretne ukrepe namerava EU sprejeti glede razvoja vinogradništva?

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:46 - Mateja Delakorda - Obiskovalci in obiskovalke spletne
klepetalnice, ponovno vas vabim k posredovanju vprašanj, mnenj ali komentarjev.

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:49 - Mateja Delakorda - mag. Mojca Kleva (S&D/SD)odgovarja
na vprašanje obiskovalke, kakšne konkretne ukrepe namerava EU sprejeti glede razvoja
vinogradništva?

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:52 - Mateja Delakorda - Tudi rektor Univerze v Novi Gorici
podaja nekaj svojih misli

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:54 - Mateja Delakorda - Rektor Univerze v Novi Gorici prof.dr.
Danilo Zavrtanik pravi, da je mladim treba v začetku kariere ustvariti boljše pogoje

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:57 - Mateja Delakorda - Mag. Mojca Kleva odgovarja na
vprašanje, kakšni so pogoji za ekološko kmetijstvo v Sloveniji in kakšna je pozicija evropske
politike do fitofarmacevtskih sredstev

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 09:58 - Mateja Delakorda - Na isti vprašanji odgovarja tudi dr.
Milan Zver

  
    -  Petek, 14 Oktober 2011 10:00 - Mateja Delakorda - Vprašanje obiskovalke: Kako boste
pomagali čebelarjem v trenutni situaciji?
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    -  Petek, 14 Oktober 2011 10:02 - Mateja Delakorda - Vabljeni, da prispevate svoja
vprašanja, komentarje in stališča tudi po koncu državljanskega foruma na e-poštni naslov 
info@evropske-razprave.si

&nbsp;   
    -  Petek, 14 Oktober 2011 10:02 - Mateja Delakorda - Državljanski forum se počasi bliža
koncu, hvala za vaše sodelovanje.   
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