Европейски парламент
2019-2024

Комисия по регионално развитие

REGI_PV(2019)0903_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 3 септември 2019 г., 10.00 − 12.30 ч. и 15.00 − 18.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 3 септември 2019 г., сряда, в 10.07 ч., под
председателството на Юнус Омаржи, председател.

1.

Приемане на дневния ред

REGI_OJ (2019)0903_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.
2.

Одобряване на протоколите от заседанията
 10 юли 2019 г.
 23 юли 2019 г.

PV – PE639.754v01-00
PV – PE639.876v01-00

Тъй като не бяха повдигнати възражения от членовете на комисията, настоящият
протокол беше счетен за одобрен.
3.

Съобщения на председателя

Председателят докладва, че по време на лятното прекъсване на работата са избухнали
няколко унищожителни пожара на Канарските острови и че е изпратил послание на
солидарност до ръководителя на регионалното правителство от името на комисията по
регионално развитие. Той докладва също така относно разискванията на последното
заседание на Съвета на председателите на комисии относно изслушванията в комисия
на кандидатите за членове на Европейската комисия. Той посочи, че изслушванията на
кандидатите за членове на Европейската комисия ще се състоят през 40-та и 41та седмица, от 30 септември до 8 октомври, и че гласуването относно колегиума на
Европейската комисия ще се проведе в Страсбург по време на октомврийската месечна
сесия.
4.
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички
раздели
REGI/9/00551
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Единство в многообразието
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2019/2028(BUD)
Председател:
Юнус Омаржи (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

Водеща:
BUDG – Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал
(S&D)



DT – PE639.763v02-00

Разглеждане на проекта на становище
Краен срок за внасяне на предложения за изменения: 9 септември 2019 г.,
17.00 ч.

Г-н Омаржи представи своя проект на становище и отговори на въпросите на членовете
на комисията.
Оратори: Юнус Омаржи, Мария Спираки, Тонино Пицула, Ондржей Кнотек,
Александра Гезе, Рафаеле Фито, Димитриос Пападимулис, Бронис Ропе, Даниел Буда,
Франческа Донато, Лейф Хогнас (Европейска комисия, ГД „Регионална и селищна
политика“).
5.

Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложенията към
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на обща класификация на териториалните единици за
статистически цели (NUTS)
REGI/9/01112
2019/2784(DEA) C(2019)05841
Водеща:
REGI


Изложение на Европейската комисия

Г-н Оливер Мюлер от Комисията представи проекта на делегиран регламент относно
териториалните единици с оглед на събирането на статистически данни и отговори на
въпросите на членовете на комисията.
В края на разискванията председателят посочи, че тъй като не са повдигнати
възражения по отношение на проекта на делегиран регламент, разглеждането му в
комисията се счита за приключено.
Оратори: Оливер Мюлер („Евростат“, Европейска комисия), Юнус Омаржи, Андрей
Новаков, Констанце Крел, Ондржей Кнотек, Никлас Нинас, Франческа Донато,
Мартина Михелс, Рафаеле Фито, Бронис Ропе, Даниел Буда.
Заседанието беше закрито в 11.15 ч.

***
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При закрити врата
Координаторите заседаваха при закрити врата.
***
Заседанието беше възобновено в 15.07 ч. под председателството на Юнус Омаржи
(председател).

3 септември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч.
Председателят уведоми членовете на комисията, че координаторите са заседавали в
края на сутрешната сесия и са взели няколко решения, които впоследствие са били
изпратени на членовете на комисията по електронна поща за одобрение.
7.

Въведение в работата на тематичния отдел по структурни политики и
политика на сближаване и представяне на проучването „Програмата на
политика на сближаване за 2019 – 2024 г.: основни въпроси за комисията по
регионално развитие“

Председателят приветства гостуващите оратори и даде думата на:


Йоханес Лицелман, началник-отдел, тематичен отдел по структурни политики и
политика на сближаване



Карлос Мендес, Изследователски център за европейски политики в Делфт,
водещ изследовател за проучването

Представянията бяха последвани от въпроси и отговори с участието на членовете на
комисията.
Оратори: Юнус Омаржи, Йоханес Лицелман (ЕП, ГД за вътрешни политики,
началник-отдел на тематичния отдел по структурни политики и политика на
сближаване), Карлос Мендес (Изследователски център за европейски политики в
Делфт), Маури Пекаринен, Томислав Сокол, Ян Олбрехт, Роза Д'Амато, Рафаеле Фито,
Франческа Донато, Констанце Крел, Франц Богович.
8.

Размяна на мнения с Марк Льометър, генерален директор на
ГД „Регионална и селищна политика“, Европейска комисия

Марк Льометър, генерален директор на ГД „Регионална и селищна политика“, докладва
относно прилагането на текущата политика на сближаване и отговори на въпросите на
членовете на комисията.
Оратори: Марк Льометър (Европейска комисия, ГД „Регионална и селищна
политика“), Корина Крецу, Андрей Новаков, Констанце Крел, Стефан Бижу, Исабел
Бенхумеа Бенхумеа, Ян Олбрехт, Томислав Сокол, Бронис Ропе, Роза Д'Амато,
Александра Гезе, Юнус Омаржи.
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9.

Одобряване на решенията на координаторите

Тъй като не бяха повдигнати възражения от членовете на комисията, решенията на
координаторите се считат за одобрени, и по-точно:
1.
Дейности с националните парламенти през втората половина на 2019 г.
___________________________________________________________________________
В отговор на искането на председателя на Съвета на председателите на комисии гн Таяни за дневния ред на срещите с националните парламенти за остатъка от 2019 г.
координаторите решиха да следват предходната процедура за срещи с националните
парламенти:
i) разрешенията за провеждане на междупарламентарни заседания ще бъдат искани за
всеки конкретен случай, в подходящия за това момент, и
ii) комисията по регионално развитие ще продължи да включва, когато това е
възможно, заседания с представители на националните парламенти в програмите на
всички командировки на комисията.
2.

Командировки през втората половина на 2019 г. и първата половина на
2020 г.
___________________________________________________________________________
Командировки през 2019 г.
Координаторите решиха да изпратят шестима членове на комисията в Кастилия-Ла
Манча (Испания) през 44-та седмица, разпределени между групите, както следва:
EPP – 2; S&D – 2; Renew Europe – 1; Verts – 1; ID – 0; ECR – 0; GUE/NGL – 0;
независими – 0.
Командировки през 2020 г.
Координаторите постигнаха съгласие, че разпределението на 25-те места на комисията
по регионално развитие за командировки през 2020 г. ще бъде следното:
EPP – 7; S&D – 6; Renew Europe – 4; Verts – 2; ID – 2; ECR – 2; GUE/NGL – 1;
независими – 1.
Политическите групи бяха поканени да изпращат предложения до секретариата на
комисията по регионално развитие до 19 септември, четвъртък, 12 ч.: след това
координаторите ще вземат решение на заседанието си на 2 и 3 октомври.
3.
Точкова система за разпределяне на доклади и становища
___________________________________________________________________________
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Координаторите проведоха обширен дебат относно достойнствата на използването на
съществуващата точкова система през новия парламентарен мандат:







в началото на всяко шестмесечие всяка група получава пет точки за всеки
пълноправен член (всеки независим член получава пет точки индивидуално);
от групите се приспадат по пет точки всеки път, когато те номинират докладчик;
две точки всеки път, когато номинират докладчик за становище;
групата, на която са останали най-много точки, има първа право на избор дали
иска или не да отговаря за изготвянето на следващия доклад/становище;
секретариатът предоставя актуализирана таблица с точките след всяко заседание
на координаторите;
точки, които не са били изразходвани до края на шестмесечието, се губят;
ако член на ЕП премине от една политическа група в друга по време на
парламентарно шестмесечие, той има право да прехвърли в новата си
политическа група броя точки, съответстващ на оставащата част от
шестмесечието минус точките, които вече е използвал.

Беше постигнато споразумение групата на Зелените да разпространи предложение за
промяна на системата; окончателно решение ще бъде взето на следващото заседание на
координаторите.
4.
Публични изслушвания през втората половина на 2019 г. и първата
половина на 2020 г.
___________________________________________________________________________
Координаторите взеха решение да продължат да прилагат настоящата система за
искане на разрешения за изслушванията. Вместо да определя програмата
предварително за всяко шестмесечие, комисията ще постъпва по следния начин:
всяко отделно предложение за изслушване ще бъде обсъждано от
координаторите;
ако то бъде одобрено, председателят ще пише директно на председателя един
месец преди датата на изслушването с искане на разрешение за провеждането
му.
Беше подчертано, че изслушванията следва да се провеждат само ако може да се
осигури присъствието на достатъчно членове на ЕП.
5.
Възобновяване на дейността: законодателни досиета
___________________________________________________________________________
По отношение на възобновяването на дейността групата „Renew Europe“ поиска
официално гласуване. Координаторите взеха решение да подкрепят предложението на
председателя с 34 гласа „за“ и шест „против“ (изчислено съобразно размера на
групите):
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комисията няма да отправи искане за ново отнасяне до комисия за нито едно от
шестте текущи досиета, тъй като това би довело до ненужно забавяне;
що се отнася до използването на резерва за изпълнение, комисията ще поднови
искането си Европейската комисия да оттегли предложението;
всички преизбрани докладчици ще бъдат преназначени (Новаков и Крел за
Регламента за общоприложимите разпоредби, Коцолино за ЕФРР и Кохезионния
фонд, Аримон за Interreg);
за двете текущи досиета, чийто докладчик не беше преизбран (европейския
трансграничен механизъм и предварителното финансиране), докладчиците ще
бъдат определени от групите, които отговаряха за тези две досиета през
последния мандат, без отново да се приспадат точки. За европейския
трансграничен механизъм докладчик ще определи групата „Renew Europe“. За
досието за предварителното финансиране докладчикът ще бъде Анджелика
Анна Можджановска (ECR).
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6.
График на заседанията на комисията по регионално развитие през 2020 г.
___________________________________________________________________________
Координаторите одобриха графика на заседанията на комисията по регионално
развитие за 2020 г., както е посочено по-долу. При необходимост извънредни заседания
ще се провеждат в Страсбург, в понеделник вечерта (между 19.00 и 23.00 ч.) и в
четвъртък сутрин (9.00 – 12.00 ч.).
Координаторите взеха решение, че през 2020 г. следобедните заседания следва да
започват в 15.00 ч.

Седмица
4
8
12
18
22
26
29
36
44
46
49

PV\1188030BG.docx

Ден

Време

понеделник
вторник
вторник
сряда
четвъртък
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
сряда
четвъртък
понеделник
вторник
сряда
сряда
четвъртък

20 януари
21 януари
21 януари
19 февруари
20 февруари
16 март
17 март
29 април
30 април
27 май
28 май
22 юни
23 юни
15 юли
15 юли
16 юли

следобед
сутрин
следобед
следобед
сутрин
следобед
сутрин
следобед
сутрин
следобед
сутрин
следобед
сутрин
сутрин
следобед
сутрин

вторник
вторник
понеделник
вторник
понеделник
вторник
сряда

1 септември
1 септември
26 октомври
27 октомври
9 ноември
10 ноември
2 декември

сутрин
следобед
следобед
сутрин
следобед
сутрин
следобед

3 декември

сутрин

четвъртък
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7.
Процедура относно делегираните актове и актовете за изпълнение
___________________________________________________________________________
Координаторите приеха следните правила относно работата по делегирани актове и по
актове за изпълнение:
I. Нотификация относно проекти на делегирани актове, актове за изпълнение и
мерки по процедурата по регулиране с контрол (мерки по RPS)
След като бъде получен от Европейската комисия, секретариатът изпраща
(предварителния) проект на делегираните актове, на актовете за изпълнение и на
мерките по RPS, както и последващите изменения, на всички членове на комисията,
наред със следната информация:
a)
б)
в)
г)

правно основание и процедура;
кратко обяснение на проекта на акт;
дали е възможно възражение или удължаване;
крайния срок за възражение или удължаване.

II. Разглеждане на проекти на делегирани актове
Проектите на делегирани актове се включват в дневния ред на следващото заседание на
комисията за представяне от Европейската комисия. След представянето и размяната на
мнения, членовете на комисията могат да поискат гласуване на евентуално възражение
срещу проекта на делегиран акт или за удължаване на периода за разглеждане. Ако
актът е спешен, комисията може да гласува и ранен отказ от възражение. При липса на
искания за възражение, удължаване или ранен отказ от възражение, разглеждането на
проекта на делегиран акт се закрива.
Когато дневният ред на комисията не позволява проект на делегиран акт да бъде
разгледан на заседание на комисията, решението за възражение, удължаване или ранен
отказ от възражение може да бъде взето от координаторите чрез писмена процедура.
В случай на възражение, удължаване или ранен отказ от възражение секретариатът
подготвя проект на резолюция (или писмо) и го изпраща на координаторите за
одобрение чрез писмена процедура.
III. Разглеждане на проекти на актове за изпълнение
Проектите на актове за изпълнение обикновено не се включват в дневния ред на
заседанията на комисията. Въпреки това акт за изпълнение може да бъде включен в
дневния ред на следващото заседание на комисията при изключителни обстоятелства,
например ако изглежда, че проектът на акта за изпълнение надхвърля изпълнителните
правомощия, предоставени с основния акт, или че той не е в съответствие с правото на
Съюза поради други причини (член 112, параграф 2 от Правилника за дейността).
Членовете на комисията могат да поискат гласуване на евентуално възражение срещу
PE641.079v01-00
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проект на акт за изпълнение. Когато е необходимо, подобно решение може да бъде
взето и от координаторите чрез писмена процедура.
В случай на възражение секретариатът подготвя проект на резолюция и го предава на
координаторите за одобрение чрез писмена процедура. Резолюциите на Парламента във
връзка с възражения срещу актове за изпълнение нямат правно действие.
IV. Разглеждане на проекти на мерки по процедурата по регулиране с контрол
(мерки по RPS)
Проекти на мерки по RPS се получават много рядко. Мерките по RPS са специфична
категория акт за изпълнение, който се приема въз основа на разпоредбите, въведени
преди Договора от Лисабон, и по отношение на който Парламентът има право на
възражение. Проектите на мерките по RPS обикновено не се включват в дневния ред на
заседанията на комисията. Въпреки това мярка по RPS може да бъде включена в
дневния ред на следващото заседание на комисията при изключителни обстоятелства,
например ако изглежда, че проектът на мярка по RPS превишава изпълнителните
правомощия, предоставени в основния акт (член 112, параграф 4 от Правилника за
дейността). Членовете на комисията могат да поискат гласуване на евентуално
възражение срещу проект на акт за изпълнение. Когато е необходимо, подобно решение
може да бъде взето и от координаторите чрез писмена процедура.
В случай на възражение секретариатът подготвя проект на резолюция и го предава на
координаторите за одобрение чрез писмена процедура.
V. Заседания на експертните групи и на комитетите по комитология
Експертните групи и комитетите по комитология са съставени от експерти от
държавите членки и от други експерти. Тези групи са форум за съгласуване между
Комисията и държавите членки преди приемането на делегирани актове и на актове за
изпълнение.
Секретариатът на комисията по регионално развитие обикновено получава покани за
следните заседания на експертни групи и комитети по комитология:
a) експертна група по въпросите на европейските структурни и инвестиционни
фондове (EGESIF);
б) експертна група относно териториалното сътрудничество и градските въпроси
(EGTCUM);
в) експертна група относно делегираните актове и актовете за изпълнение за
европейските структурни и инвестиционни фондове (EGDIA);
г) Комитет за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове
(COESIF).
Когато е целесъобразно с оглед на работата на комисията, член на секретариата
присъства на заседанията и изготвя кратък доклад. Секретариатът изпраща докладите и
пълния набор от документи, разгледани на заседанията, на всички членове на
комисията.
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VI. Архивиране
Секретариатът на комисията по регионално развитие съхранява електронни копия на
всички имащи отношение документи.
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8.
Разни въпроси
___________________________________________________________________________
Председателят съобщи, че е получил писмо от г-н Барние, преговарящ от страна на ЕС
по оттеглянето на Обединеното кралство, с предложение да дойде на заседание на
комисията с цел обсъждане на последиците от излизането на Обединеното кралство от
ЕС в областта на регионалната политика.
Координаторите взеха решение г-н Барние да бъде поканен да говори пред комисията
преди деня на излизането на Обединеното кралство от ЕС (31 октомври), за да бъдат
изслушани възгледите му относно последиците от Брексит.
По предложение на председателя координаторите взеха също така решение да назначат
един или двама специални докладчици по Брексит, които да проследят въпроса от
името на комисията.

10.

Разни въпроси

Няма.
11.

Следващи заседания
 2 октомври 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
 3 октомври 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.20 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/
LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/
LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
Younous Omarjee (P), Cristian Ghinea (2nd VP), Adrian-Dragoş Benea (3rd VP), Isabel Benjumea Benjumea (4th VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
Pascal Arimont, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Corina Crețu, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch,
Christian Doleschal, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Mircea-Gheorghe Hava, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej
Knotek, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Niklas Nienaß, Andrey Novakov,
Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter
François Alfonsi, Álvaro Amaro, Daniel Buda, Rosanna Conte, Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Laurence Farreng,
Alexandra Geese, Mónica Silvana González, Hannes Heide, Krzysztof Jurgiel, Stelios Kympouropoulos, Jan Olbrycht, Dimitrios
Papadimoulis, Mauri Pekkarinen, Tonino Picula, Bronis Ropė, Tomislav Sokol, Maria Spyraki

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči
dne/Läsnä/Närvarande den:
3.9.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
Carlos Mendez, European Policies Research Centre Delft (EPRC Delft)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
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Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
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Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
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