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Europos Parlamentas
2019-2024

Regioninės plėtros komitetas

REGI_PV(2019)0903_1

PROTOKOLAS
2019 m. rugsėjo 3 d. 10.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2019 m. rugsėjo 3 d., antradienį, 10.07 val. pirmininkaujant komiteto 
pirmininkui Younousui Omarjee.

1. Darbotvarkės tvirtinimas REGI_OJ (2019)0903_1

Patvirtinta tokia darbotvarkė, kokia pateikiama šiame protokole.

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas
 2019 m. liepos 10 d. PV – PE639.754v01-00
 2019 m. liepos 23 d. PV – PE639.876v01-00

Nariams nepareiškus prieštaravimų protokolai laikomi patvirtintais.

3. Pirmininko pranešimai

Pirmininkas informavo, kad vasaros pertraukos metu Kanarų salas nusiaubė nemažai gaisrų, 
todėl jis nusiuntė regioninei vyriausybei laišką, išreikšdamas solidarumą Regionų komitetų 
vardu. Jis taip pat informavo apie diskusiją dėl paskirtųjų Komisijos narių klausymų 
komitetuose, vykusią per pastarąjį Komitetų pirmininkų sueigos posėdį. Pirmininkas pranešė, 
kad Komisijos narių klausymai vyks 40-tą ir 41-ą savaitę (nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 8 d.) ir 
kad balsavimas dėl visos Komisijos sudėties bus surengtas per spalio mėn. sesiją Strasbūre.

4. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

Pirmininkas:

Younous Omarjee (GUE/NGL) PA – PE639.988v01-00

Atsakingas komitetas:
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BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Nuomonės projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 9 d. 17.00 val.

Y. Omarjee pristatė savo nuomonės projektą ir atsakė į Parlamento narių pastabas.

Kalbėjo: Younous Omarjee, Maria Spyraki, Tonino Picula, Ondřej Knotek, Alexandra Geese, 
Raffaele Fitto, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Daniel Buda, Francesca Donato, Leig 
Hognas (Europos Komisija, REGIO GD).

5. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai 
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Atsakingas 
komitetas: REGI

 Komisijos pranešimas

Oliver Mueller (Komisija) pristatė deleguotojo reglamento dėl teritorinių vienetų nustatymo 
siekiant rinkti statistinius duomenis projektą ir atsakė į Parlamento narių pastabas.

Pasibaigus diskusijai pirmininkas pranešė, kad nepareiškus prieštaravimų dėl deleguotojo akto 
projekto svarstymas komitete laikomas baigtu.

Kalbėjo: Oliver Mueller (Eurostatas, Europos Komisija), Younous Omarjee, Andrey 
Novakov, Constanze Krehl, Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Martina 
Michels, Raffaele Fitto, Bronis Ropė, Daniel Buda.

Posėdis sustabdytas 11.15 val.

* * *

Uždaras posėdis
Vyko uždaras koordinatorių posėdis. 

* * *

Posėdis atnaujintas 15.07 val. pirmininkaujant komiteto pirmininkui Younousui Omarjee.

2019 m. rugsėjo 3 d. 15.00–18.30 val.
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Pirmininkas atkreipė narių dėmesį į tai, kad koordinatoriai susitiko rytinės posėdžio dalies 
pabaigoje ir priėmė nemažai sprendimų, kurie vėliau bus el. paštu atsiųsti nariams patvirtinti.

7. Pranešimas apie B teminio skyriaus darbą ir tyrimo „2019–2024 m. sanglaudos 
politikos darbotvarkė. Pagrindiniai REGI komitetui svarbūs klausimai“ 
pristatymas

Pirmininkas pasveikino kviestinius pranešėjus ir suteikė žodį šiems dalyviams:

 Johannes Litzelmann (Struktūrinės ir sanglaudos politikos teminio skyriaus vadovas),

 Carlos Mendez (Europos politikos mokslinių tyrimų centras Delfte (EPRC Delft), 
rengiant tyrimą vadovavęs tyrėjas).

Po pranešimų buvo surengta klausimų ir atsakymų sesija, kurioje dalyvavo Parlamento nariai.

Kalbėjo: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (Europos Parlamentas, IPOL GD, teminio 
skyriaus vadovas), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan 
Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos GD 
generaliniu direktoriumi Marcu Lemaître’u

Regioninės ir miestų politikos GD generalinis direktorius Marc Lemaître pateikė informacijos 
apie dabartinės sanglaudos politikos įgyvendinimą ir atsakė į Parlamento narių pateiktas 
pastabas.

Kalbėjo: Marc Lemaître (Europos Komisija, REGIO GD), Corina Crețu, Andrey Novakov, 
Constanze Krehl, Stéphane Bijoux, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, Tomislav 
Sokol, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Younous Omarjee.

9. Koordinatorių sprendimų tvirtinimas

Nariams nepareiškus prieštaravimų šie koordinatorių sprendimai laikomi patvirtintais:

1. Bendra komiteto ir nacionalinių parlamentų veikla antrąjį 2019 m. pusmetį 
___________________________________________________________________________

Atsižvelgdami į Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko A. Tajani prašymą, koordinatoriai, 
svarstydami susitikimų su nacionalinių parlamentų atstovais darbotvarkę per antrąjį 2019 m. 
pusmetį, nusprendė laikytis ankstesnės susitikimų su nacionalinių parlamentų atstovais 
procedūros:

i) leidimų surengti tarpparlamentinius susitikimus bus prašoma kiekvienu atskiru atveju ir 
tinkamu laiku; 

ii) REGI komitetas ir toliau pagal galimybes įtrauks susitikimus su nacionalinių parlamentų 
atstovais į visas REGI komiteto rengiamas komandiruotes.
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2. Komandiruotės per antrąjį 2019 m. pusmetį ir pirmąjį 2020 m. pusmetį 
___________________________________________________________________________

2019 m. komandiruotės

Koordinatoriai nusprendė 44-tą savaitę į Kastiliją-La Mančą (Ispanija) nusiųsti 6 narių 
delegaciją, kurioje frakcijoms bus atstovaujama taip: 

PPE – 2; S&D - 2; „Renew Europe“ – 1; Verts/ALE – 1; ID - 0; ECR - 0; GUE/NGL - 0; 
nepriklausomi nariai – 0.

2020 m. komandiruotės

Koordinatoriai susitarė, kad REGI komitetui skirta 25 asmenų kvota komandiruotėms per 
2020 m. bus padalyta taip: 

PPE – 7; S&D - 6; „Renew Europe“ – 4; Verts/ALE – 2; ID - 2; ECR - 2; GUE/NGL - 1; 
nepriklausomi nariai – 1.

Frakcijos raginamos atsiųsti pasiūlymus REGI komiteto sekretoriatui iki rugsėjo 19 d., 
ketvirtadienio, 12 val.; koordinatoriai priims sprendimą per savo spalio 2–3 d. posėdį. 

3. Taškų sistema pranešimams ir nuomonėms skirstyti 
___________________________________________________________________________

Koordinatoriai surengė išsamią diskusiją dėl esamos taškų sistemos naudojimo per naująją 
Parlamento kadenciją privalumų:

 kiekvieno pusės kadencijos laikotarpio pradžioje kiekviena frakcija už kiekvieną 
tikrąjį narį gauna po 5 taškus (kiekvienas nepriklausomas narys atskirai gauna po 5 
taškus);

 frakcija panaudoja po 5 taškus kaskart paskyrusi pranešėją; po 2 taškus kaskart 
paskyrusi nuomonės referentą; 

 frakcija, kurios taškų likę daugiausia, gali pirmoji pasirinkti, ar nori, kad jai būtų 
paskirtas kitas pranešimas ir (arba) nuomonė;

 po kiekvieno koordinatorių posėdžio sekretoriatas pateikia atnaujintą taškų lentelę;
 iki pirmosios kadencijos pusės pabaigos nepanaudoti taškai prarandami;
 jei per pusę Europos Parlamento kadencijos laikotarpio narys pereina iš vienos 

frakcijos į kitą, jis į savo naująją frakciją gali perkelti likusią kadencijos pusės dalį 
atitinkantį taškų skaičių, atėmus jo jau panaudotus taškus.

Susitarta, kad Verts/ALE frakcija padalys pasiūlymą dėl pakeistos sistemos; galutinis 
sprendimas bus priimtas per kitą koordinatorių posėdį.

4. Viešieji klausymai per antrąjį 2019 m. pusmetį ir pirmąjį 2020 m. pusmetį
___________________________________________________________________________
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Koordinatoriai nusprendė toliau taikyti esamą prašymų dėl leidimo surengti viešuosius 
klausymus teikimo sistemą. Užuot iš anksto tvirtinęs programą kiekvienam pusmečiui, 
komitetas laikysis tokios tvarkos:

- dėl kiekvieno pasiūlymo surengti klausymą koordinatoriai diskutuos kiekvienu atveju 
atskirai;
- jei pasiūlymui bus pritarta, komiteto pirmininkas likus bent mėnesiui iki planuojamo 

klausymo datos raštu kreipsis į Parlamento pirmininką, prašydamas leidimo surengti 
klausymą. 

Buvo pabrėžta, jog klausymai turėtų būti rengiami tik tais atvejais, kai gali būti užtikrinta, kad 
juose dalyvaus pakankamai Parlamento narių. 

5. Veiklos tęstinumas: teisėkūros procedūra priimami dokumentai 
___________________________________________________________________________

Kalbant apie veiklos tęstinumą, frakcija „Renew Europe“ paprašė surengti oficialų balsavimą. 
Koordinatoriai nusprendė pritarti komiteto pirmininko pasiūlymui (34 balsai „už“ ir 6 – 
„prieš“, vertinama pagal frakcijų dydį):

 komitetas neprašys pakartotinai pateikti nė vieno iš šešių svarstomų dokumentų, nes 
dėl to būtų nederamai vėluojama;

 veiklos lėšų rezervo panaudojimo klausimu komitetas pakartos savo prašymą 
Komisijai atsiimti pasiūlymą;

 Visi perrinkti pranešėjai bus pakartotinai paskirti (BNR klausimu – A. Novakov ir 
C. Krehl, ERPF ir Sanglaudos fondo klausimu – A. Cozzolino, INTERREG klausimu 
– P. Arimont).

 Kiek tai susiję su dviem svarstomais dokumentais (dėl Europos tarpvalstybinio 
mechanizmo ir išankstinio finansavimo), už kuriuos atsakingi pranešėjai nebuvo 
perrinkti, už atitinkamus dokumentus per praėjusią kadenciją buvusios atsakingos 
frakcijos paskirs pranešėjus, pakartotinai nenaudodamos taškų. Europos 
tarpvalstybinio mechanizmo klausimu pranešėją paskirs frakcija „Renew Europe“. 
Išankstinio finansavimo klausimu pranešėja bus Andżelika Anna Możdżanowska 
(ECR).
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6. REGI komiteto 2020 m. posėdžių kalendorius
___________________________________________________________________________

Koordinatoriai patvirtino toliau pateikiamą REGI komiteto 2020 m. posėdžių kalendorių. 
Prireikus neeiliniai posėdžiai bus rengiami Strasbūre pirmadienių vakarais (19.00–23.00 val.) 
ir antradienių rytais (9.00–12.00 val.). 

Koordinatoriai nusprendė, kad 2020 m. popiečių posėdžiai prasidės 15.00 val.

Savaitė Diena Laikas
pirmadienis sausio 20 d. po pietų
antradienis sausio 21 d. ryte4
antradienis sausio 21 d. po pietų
trečiadienis vasario 19 d. po pietų8 ketvirtadienis vasario 20 d. ryte
pirmadienis kovo 16 d. po pietų12 antradienis kovo 17 d. ryte
trečiadienis balandžio 29 d. po pietų18 ketvirtadienis balandžio 30 d. ryte
trečiadienis gegužės 27 d. po pietų22 ketvirtadienis gegužės 28 d. ryte
pirmadienis birželio 22 d. po pietų26 antradienis birželio 23 d. ryte
trečiadienis liepos 15 d. ryte
trečiadienis liepos 15 d. po pietų29
ketvirtadienis liepos 16 d. ryte
antradienis rugsėjo 1 d. ryte36 antradienis rugsėjo 1 d. po pietų
pirmadienis spalio 26 d. po pietų44 antradienis spalio 27 d. ryte
pirmadienis lapkričio 9 d. po pietų46 antradienis lapkričio 10 d. ryte
trečiadienis gruodžio 2 d. po pietų49 ketvirtadienis gruodžio 3 d. ryte
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7. Deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų procedūra 
___________________________________________________________________________

Koordinatoriai patvirtino tokias taisykles dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų:

I. Pranešimai apie deleguotųjų aktų, įgyvendinimo aktų ir priemonių pagal reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu (RPS priemonės) projektus

Kai sekretoriatas iš Komisijos gauna (preliminarius) deleguotųjų aktų, įgyvendinimo aktų ir 
reguliavimo procedūros su tikrinimu priemonių projektus ir jų vėlesnius pakeitimus, jis juos 
perduoda visam komitetui kartu su šia informacija:

a) teisiniu pagrindu ir procedūra;
b) glaustą akto projekto paaiškinimą;
c) informacija apie tai, ar įmanoma pareikšti prieštaravimų aktui arba pratęsti 

terminą;
d) terminu, per kurį galima pareikšti prieštaravimų arba svarstymo laikotarpio 

pratęsimo terminu.

II. Deleguotųjų aktų projektų svarstymas

Deleguotųjų aktų projektai įtraukiami į artimiausio komiteto posėdžio darbotvarkę, per kurį 
Komisija juos pristato. Po pristatymo ir keitimosi nuomonėmis EP nariai gali prašyti balsuoti 
dėl galimų prieštaravimų deleguotajam aktui arba dėl termino pratęsimo. Jei aktas skubus, 
komitetas taip pat gali balsuoti dėl iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo jam. Jei prašymų 
dėl prieštaravimų, svarstymo laikotarpio pratęsimo ar iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo 
negaunama, deleguotojo akto projekto svarstymas užbaigiamas.

Tais atvejais, kai komiteto darbotvarkė neleidžia deleguotojo akto projekto svarstyti per 
komiteto posėdį, sprendimą dėl prieštaravimų, svarstymo laikotarpio pratęsimo ar iš anksto 
pareiškiamo neprieštaravimo gali priimti koordinatoriai, taikydami rašytinę procedūrą.

Jei priimamas sprendimas dėl prieštaravimų, svarstymo laikotarpio pratęsimo ar iš anksto 
pareiškiamo neprieštaravimo, sekretoriatas parengia rezoliucijos (arba laiško) projektą ir 
nusiunčia jį koordinatoriams, kad jie ją (jį) patvirtintų taikydami rašytinę procedūrą.

III. Įgyvendinimo aktų projektų svarstymas

Įgyvendinimo aktų projektai paprastai į komiteto darbotvarkę neįtraukiami. Tačiau 
ypatingomis aplinkybėmis, pvz., jei atrodo, kad įgyvendinimo akto projektu viršijami 
įgyvendinimo įgaliojimai, suteikti pagrindiniu aktu, arba jis yra kitaip teisiškai nepagrįstas 
(Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 dalis), tas įgyvendinimo akto projektas gali būti 
įtrauktas į artimiausio posėdžio darbotvarkę. EP nariai gali prašyti balsuoti dėl galimų 
prieštaravimų įgyvendinimo akto projektui. Prireikus tokį sprendimą taip pat gali priimti 
koordinatoriai, taikydami rašytinę procedūrą.
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Jei priimamas sprendimas dėl prieštaravimų, sekretoriatas parengia rezoliucijos projektą ir 
nusiunčia jį koordinatoriams, kad jie ją patvirtintų taikydami rašytinę procedūrą. Parlamento 
rezoliucijomis, kuriose pareiškiami prieštaravimai įgyvendinimo aktams, neturi teisinės 
galios.

IV. Priemonių pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu (RPS priemonės) projektų 
svarstymas

Retkarčiais komitetas gauna reguliavimo procedūros su tikrinimu priemonių projektus. Šios 
priemonės priklauso specifinei įgyvendinimo aktų, priimtų pagal ankstesnes nei Lisabonos 
sutarties nuostatas, kategorijai, kai Parlamentas turi teisę pareikšti prieštaravimų. Reguliavimo 
procedūros su tikrinimu priemonių projektai paprastai į komiteto darbotvarkę neįtraukiami. 
Tačiau ypatingomis aplinkybėmis, pvz., jei atrodo, kad reguliavimo procedūros su tikrinimu 
priemonės projektu viršijami įgyvendinimo įgaliojimai, suteikti pagrindiniu aktu (Darbo 
tvarkos taisyklių 112 straipsnio 4 dalis), tas reguliavimo procedūros su tikrinimu priemonės 
projektas gali būti įtrauktas į artimiausio posėdžio darbotvarkę. EP nariai gali prašyti balsuoti 
dėl galimų prieštaravimų įgyvendinimo akto projektui. Prireikus tokį sprendimą taip pat gali 
priimti koordinatoriai, taikydami rašytinę procedūrą.

Jei priimamas sprendimas dėl prieštaravimų, sekretoriatas parengia rezoliucijos projektą ir 
nusiunčia jį koordinatoriams, kad jie ją patvirtintų taikydami rašytinę procedūrą.

V. Ekspertų grupės ir komitologijos komitetų posėdžiai

Ekspertų grupes ir komitologijos komitetus sudaro valstybių narių ir kiti ekspertai. Šios 
grupės sudaro forumą, kuriame prieš priimant deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus 
derinamos Komisijos ir valstybių barių pozicijos.

REGI komiteto sekretoriatas paprastai gauna kvietimus dalyvauti šių ekspertų grupių ir 
komitologijos komitetų posėdžiuose: 

a) Ekspertų grupė Europos struktūrinių ir investicijų fondų klausimais (EGESIF);
b) Ekspertų grupė teritorinio bendradarbiavimo ir miestų klausimais (EGTCUM);
c) Ekspertų grupė deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų dėl Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų klausimais (EGDIA);
d) Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetas (COESIF);

Tais atvejais, kai šie posėdžiai yra susiję su komiteto darbu, juose dalyvauja vienas 
sekretoriato narys ir parengia trumpą ataskaitą. Sekretoriatas šias ataskaitas ir visus šiuose 
posėdžiuose svarstytus dokumentus perduoda visam komitetui.

VI. Archyvavimas

REGI komiteto sekretoriatas saugos visų atitinkamų dokumentų elektronines kopijas.
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8. Kiti klausimai 
___________________________________________________________________________

Pirmininkas pranešė, kad jis gavo ES derybininko dėl Jungtinės Karalystės išstojimo M. 
Barnier laišką, kuriame M. Barnier siūlo atvykti į komiteto posėdį ir sudalyvauti diskusijoje 
dėl „Brexit“ poveikio regioninės politikos srityje.

Koordinatoriai nusprendė, kad M. Barnier turėtų būti pakviestas perskaityti pranešimą 
komitete prieš numatytą „Brexit“ terminą (spalio 31 d.), kad komiteto nariai galėtų susipažinti 
su jo nuomone dėl „Brexit“ pasekmių.

Remdamiesi pirmininko pasiūlymu, koordinatoriai taip pat nusprendė paskirti vieną arba du 
specialiuosius pranešėjus „Brexit“ klausimu, kurie bus komiteto įpareigoti stebėti tolesnius 
įvykius šiuo klausimu. 

10. Kiti klausimai

Kitų klausimų nebuvo.

11. Kiti posėdžiai
 2019 m. spalio 2 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)
 2019 m. spalio 3 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Posėdis baigtas 18.20 val.
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