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Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Desenvolvimento Regional

REGI_PV(2019)0903_1

ATA
Reunião de 3 de setembro de 2019, das 10.00 às 12.30 e das 15.00 às 18.30

BRUXELAS

A reunião tem início às 10.07 de terça-feira, 3 de setembro de 2019, sob a presidência de 
Younous Omarjee (presidente).

1. Aprovação da ordem do dia REGI_OJ (2019)0903_1

A ordem do dia é aprovada na versão constante da presente ata.

2. Aprovação das atas das reuniões de:
 10 de julho de 2019 PV – PE639.754v01-00
 23 de julho de 2019 PV – PE639.876v01-00

Não tendo sido levantadas objeções pelos deputados, as atas são consideradas aprovadas.

3. Comunicações da presidência

O presidente informa que, durante as férias de verão, um grande número de incêndios 
devastou as Ilhas Canárias e que transmitiu uma mensagem de solidariedade ao chefe do 
governo regional em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional. Informa ainda sobre 
o debate da última reunião da Conferência dos Presidentes das Comissões relativo às audições 
dos comissários indigitados. Afirma que as audições dos comissários terão lugar nas semanas 
40 e 41, de 30 de setembro a 8 de outubro, e que a votação sobre a Comissão no seu conjunto 
terá lugar na sessão plenária de outubro, em Estrasburgo.

4. Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 – todas as secções
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

Presidente:

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

Fundo:



PE641.079v01-00 2/14 PV\1188030PT.docx

PT

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

DT – PE639.763v02-00

 Apreciação do projeto de parecer
 Prazo para a apresentação de alterações: 9 de setembro de 2019, às 17.00

Younous Omarjee apresenta o seu projeto de parecer e responde às perguntas colocadas pelos 
deputados.

Intervenções: Younous Omarjee, Maria Spyraki, Tonino Picula, Ondřej Knotek, Alexandra 
Geese, Raffaele Fitto, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Daniel Buda, Francesca Donato 
e Leig Hognas (CE, DG REGIO).

5. Regulamento Delegado da Comissão que altera os anexos do Regulamento (CE) 
n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à instituição de uma 
Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Fundo:
REGI

 Exposição da Comissão

Oliver Mueller (Comissão Europeia) faz uma introdução ao projeto de regulamento delegado 
relativo às unidades territoriais a fim de recolher dados estatísticos e responde às observações 
formuladas pelos deputados.

No fim do debate, não havendo objeções ao projeto de regulamento delegado, o presidente 
declara como encerrada a análise pela comissão.

Intervenções: Oliver Mueller (ESTAT, CE), Younous Omarjee, Andrey Novakov, Constanze 
Krehl, Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Martina Michels, Raffaele Fitto, 
Bronis Ropė e Daniel Buda.

A reunião é suspensa às 11.15.

* * *

À porta fechada
Os coordenadores reúnem-se à porta fechada. 

* * *

A reunião prossegue às 15.07, sob a presidência de Younous Omarjee (presidente).
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3 de setembro de 2019, das 15.00 às 18.30

O presidente relembra os deputados de que os coordenadores se reuniram no final da manhã e 
que tomaram uma série de decisões, que foram seguidamente enviadas aos membros da 
comissão por correio eletrónico para aprovação.

7. Introdução ao trabalho do Departamento Temático B e apresentação de um 
estudo «Agenda para a política de coesão em 2019-2024: questões-chave para a 
Comissão REGI»

O presidente dá as boas-vindas aos oradores convidados e concede a palavra a:

 Johannes Litzelmann, chefe de unidade, Departamento Temático das Políticas 
Estruturais e de Coesão

 Carlos Mendez, Centro de Investigação de Políticas Europeias de Delft (EPRC Delft), 
investigador principal do estudo

As apresentações são seguidas de uma sessão de perguntas e respostas com os deputados.

Intervenções: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (PE, DG IPOL, chefe de unidade, 
Departamento Temático), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, 
Jan Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl e Franc 
Bogovič.

8. Troca de pontos de vista com Marc Lemaître, diretor-geral da Política Regional e 
Urbana (REGIO), Comissão Europeia

Marc Lemaître, diretor-geral da Política Regional e Urbana, dá conta da execução da atual 
política de coesão e responde às questões levantadas pelos deputados.

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

9. Aprovação das decisões dos coordenadores

Não tendo sido levantadas objeções pelos deputados, as decisões dos coordenadores são 
consideradas aprovadas, nomeadamente:

1. Atividades com os parlamentos nacionais no segundo semestre de 2019  
___________________________________________________________________________

Em resposta ao pedido de Antonio Tajani, Presidente da Conferência dos Presidentes das 
Comissões, relativo à ordem do dia das reuniões com os parlamentos nacionais para o resto do 
ano de 2019, os coordenadores decidiram respeitar o procedimento anterior para as reuniões 
com os parlamentos nacionais:

(i) As autorizações para organizar reuniões interparlamentares são solicitadas, caso a caso, no 
momento oportuno, e 
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(ii) A Comissão REGI continuará a incluir, sempre que possível, reuniões com representantes 
dos parlamentos nacionais nos programas de todas as missões da comissão.

2. Missões no segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020 
___________________________________________________________________________

Missões em 2019

Os coordenadores decidiram enviar 6 deputados a Castilla-la-Mancha (Espanha) na semana 
44, divididos por grupo político da seguinte forma:

PPE – 2; S&D – 2; Renew Europe – 1; Verts/ALE – 1; ID – 0; ECR – 0; GUE/NGL – 0;   
Não-inscritos (NI) – 0.

Missões em 2020

Os coordenadores decidiram atribuir os 25 lugares da Comissão REGI para as missões de 
2020 da seguinte forma:  

PPE – 7; S&D – 6; Renew Europe – 4; Verts/ALE – 2; ID – 2; ECR – 2; GUE/NGL – 1;   
Não-inscritos (NI) – 1.

Os grupos políticos são convidados a enviar as suas propostas ao secretariado da comissão até 
quinta-feira, 19 de setembro, às 12.00. Os coordenadores tomarão uma decisão na reunião de 
2 e 3 de outubro. 

3. Sistema de pontos para a atribuição de relatórios e pareceres 
___________________________________________________________________________

Os coordenadores realizaram um debate aprofundado sobre as vantagens do sistema de pontos 
existente para a nova legislatura:

 no início de cada metade da legislatura, cada grupo recebe 5 pontos por cada membro 
titular (cada deputado não inscrito recebe 5 pontos a título individual);

 os grupos pagam 5 pontos cada vez que nomeiam um relator; 2 pontos cada vez 
nomeiam um relator de parecer; 

 o grupo com o maior número de pontos tem prioridade para solicitar a elaboração do 
próximo relatório/parecer;

 o secretariado disponibiliza um quadro de pontos atualizado após cada reunião de 
coordenadores;

 perdem-se os pontos não utilizados até ao final da metade da legislatura;
 se um deputado mudar de grupo político no decurso de uma metade da legislatura, tem 

o direito de transferir para o seu novo grupo político o número de pontos 
correspondente à parte que resta dessa metade da legislatura e deduzindo os pontos 
que possa já ter utilizado.
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Foi acordado que o Grupo Verts/ALE faça circular uma proposta para alteração deste sistema; 
a decisão final será tomada na próxima reunião de coordenadores.

4. Audições públicas no segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020
___________________________________________________________________________

Os coordenadores decidiram manter o atual sistema de pedidos de autorização para organizar 
audições.  Ao invés de se definir antecipadamente um programa para cada semestre, a 
comissão irá proceder da seguinte forma:

– todas as sugestões para audições serão discutidas pelos coordenadores caso a caso;
– em caso de aprovação, o presidente escreverá diretamente ao Presidente um mês antes 

da data prevista para solicitar a autorização para organizar a audição.  

Salienta-se que as audições só serão realizadas caso seja garantida a presença de um número 
suficiente de deputados.

5. Continuação das atividades: dossiês legislativos 
___________________________________________________________________________

No que se refere à continuação das atividades, o Grupo Renew Europe solicita a realização de 
uma votação formal. Os coordenadores decidiram aprovar a proposta do presidente por 34 
votos a favor e 6 votos contra (ponderados em função da dimensão do grupo):

 A comissão não solicitará uma nova consulta para nenhum dos seis processos em 
curso, visto que isto causaria atrasos indevidos;

 No que diz respeito à reserva de desempenho, a comissão voltará a solicitar à 
Comissão que retire a sua proposta;

 Todos os relatores reeleitos serão nomeados de novo (Andrey Novakov e Constanze 
Krehl para o RDC, Andrea Cozzolino para o FEDER e o FC e Pascal Arimont para a 
INTERREG);

 No tocante aos dois dossiês em curso em que o relator não foi reeleito (ECBM e 
pré-financiamento), os relatores serão nomeados pelos grupos responsáveis pelo 
dossiê durante a última legislatura, sem que para isso sejam perdidos mais pontos. 
Para o ECBM, será o Grupo Renew Europe a designar um relator. Para o dossiê do 
pré-financiamento, a relatora será Andżelika Anna Możdżanowska (ECR).
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6. Calendário de reuniões da Comissão REGI para 2020
___________________________________________________________________________

Os coordenadores aprovaram o calendário das reuniões da Comissão REGI para 2020, como 
seguidamente se indica. Se necessário, podem realizar-se reuniões extraordinárias nas 
segundas-feiras à noite (entre as 19.00 e as 23.00) e nas quintas-feiras de manhã (entre as 9.00 
e as 12.00).

Os coordenadores decidiram que, em 2020, as reuniões da tarde começarão às 15.00.

Semana Dia Horário
segunda-feira 20 janeiro tarde
terça-feira 21 janeiro manhã4
terça-feira 21 janeiro tarde
quarta-feira 19 fevereiro tarde8
quinta-feira 20 fevereiro manhã
segunda-feira 16 março tarde

12
terça-feira 17 março manhã
quarta-feira 29 abril tarde

18
quinta-feira 30 abril manhã
quarta-feira 27 maio tarde

22
quinta-feira 28 maio manhã
segunda-feira 22 junho tarde

26
terça-feira 23 junho manhã
quarta-feira 15 julho manhã
quarta-feira 15 julho tarde29
quinta-feira 16 julho manhã
terça-feira 1 setembro manhã36
terça-feira 1 setembro tarde
segunda-feira 26 outubro tarde

44
terça-feira 27 outubro manhã
segunda-feira 9 novembro tarde

46
terça-feira 10 novembro manhã
quarta-feira 2 dezembro tarde

49 quinta-feira 3 dezembro manhã
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7. Procedimento aplicável aos atos delegados e atos de execução 
___________________________________________________________________________

Os coordenadores aprovaram os seguintes procedimentos para as atividades relacionadas com 
atos delegados e de execução.

I. Notificação de projetos de atos delegados, de atos de execução e de medidas em 
conformidade com o procedimento de regulamentação com controlo (medidas relativas 
ao procedimento de regulamentação com controlo)

Assim que os receba da Comissão, o secretariado envia (a título preliminar) a todos os 
membros da comissão os projetos de atos delegados, atos de execução e medidas em 
conformidade com o procedimento de regulamentação com controlo, bem como as alterações 
subsequentes, com a seguinte informação:

a) a base jurídica e o procedimento.
b) uma breve explicação do projeto de ato;
c) a possibilidade, ou não, de formular uma objeção ou de obter uma prorrogação;
d) o prazo para formulação de objeções ou obtenção de prorrogação.

II. Apreciação dos projetos de atos delegados

Os projetos de atos delegados são incluídos na ordem do dia da reunião seguinte, para serem 
expostos pela Comissão. Após a exposição e uma troca de pontos de vista, os deputados 
podem solicitar uma votação sobre uma eventual objeção ao projeto de ato delegado ou sobre 
uma prorrogação do prazo para apreciação. Se o ato for urgente, a comissão poderá também 
votar uma não objeção antecipada. Na ausência de pedidos de objeção, prorrogação ou não 
objeção antecipada, a apreciação do projeto de ato delegado será encerrada.

Se a ordem do dia não permitir a análise de um projeto de ato delegado durante a reunião da 
comissão, os coordenadores podem, mediante procedimento escrito, tomar uma decisão sobre 
a objeção, a prorrogação ou não objeção antecipada.

Em caso de objeção, prorrogação ou não objeção antecipada, o secretariado preparará um 
projeto de resolução (ou carta) que distribuirá aos coordenadores para aprovação por 
procedimento escrito.

III. Apreciação dos projetos de atos de execução

Os projetos de atos de execução não são geralmente incluídos nas ordens do dia das reuniões 
das comissões. No entanto, um ato de execução pode ser incluído na ordem do dia da reunião 
seguinte da comissão em circunstâncias excecionais, por exemplo, se for considerado que o 
projeto excede as competências de execução previstas no ato de base ou que é juridicamente 
inadequado (artigo 112, n.º 2, do Regimento). Os deputados podem solicitar a votação de uma 
eventual objeção a um projeto de ato de execução. Se necessário, essa decisão pode também 
ser tomada pelos coordenadores por procedimento escrito.
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Em caso de objeção, o secretariado preparará um projeto de resolução que distribuirá aos 
coordenadores para aprovação por procedimento escrito. As resoluções do Parlamento que 
levantem objeções a atos de execução não têm qualquer efeito jurídico.

IV. Apreciação de projetos de medidas em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo (medidas relativas ao procedimento de regulamentação 
com controlo)

Raramente são recebidos projetos de medidas relativas ao procedimento de regulamentação 
com controlo. As medidas relativas ao procedimento de regulamentação com controlo 
constituem uma categoria específica de atos de execução adotados com base em disposições 
anteriores ao Tratado de Lisboa, em que o Parlamento tem o direito de objeção. Os projetos 
de medidas relativas ao procedimento de regulamentação com controlo não são geralmente 
incluídos nas ordens do dia das reuniões das comissões. No entanto, uma medida relativa ao 
procedimento de regulamentação com controlo pode ser incluída na ordem do dia da reunião 
seguinte da comissão em circunstâncias excecionais, por exemplo, se for considerado que a 
medida excede as competências de execução previstas no ato de base ou que é juridicamente 
inadequada (artigo 112, n.º 4, do Regimento). Os deputados podem solicitar a votação de uma 
eventual objeção a um projeto de ato de execução. Se necessário, essa decisão pode também 
ser tomada pelos coordenadores por procedimento escrito.

Em caso de objeção, o secretariado preparará um projeto de resolução que distribuirá aos 
coordenadores para aprovação por procedimento escrito.

V. Reuniões dos grupos de peritos e reuniões de comitologia

Os grupos de peritos e os comités de comitologia são constituídos por peritos provenientes 
dos Estados-Membros e por outros peritos. Estes grupos constituem um fórum de diálogo 
entre a Comissão e os Estados-membros que precede a adoção de atos delegados e de atos de 
execução.

O secretariado da Comissão REGI recebe habitualmente convites para as seguintes reuniões 
dos grupos de peritos e de comitologia: 

a) Grupo de Peritos sobre os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (EGESIF);
b) Grupo de Peritos para a Coesão Territorial e Assuntos Urbanos (TCUM);
c) Grupo de Peritos sobre Atos Delegados e de Execução relativos aos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (EGDIA);
d) Comité de Coordenação dos Fundos Estruturais e de Investimento Europeus 

(COESIF).

Quando pertinente para o trabalho da comissão, um membro do secretariado assistirá às 
reuniões e elaborará um breve relatório. O secretariado distribuirá os relatórios e todos os 
documentos analisados nas reuniões a todos os membros da comissão.

VI. Arquivo

O secretariado da Comissão REGI guardará cópias eletrónicas de todos os documentos 
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relevantes.
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8. Diversos 
___________________________________________________________________________

O presidente informa que recebeu uma carta de Michel Barnier, negociador da UE para a 
saída do Reino Unido, disponibilizando-se a participar numa reunião da comissão para 
debater o impacto do Brexit no domínio da política regional.

Os coordenadores decidiram convidar Michel Barnier a intervir perante a comissão antes do 
dia do Brexit (31 de outubro), a fim de ouvir os seus pontos de vista sobre as consequências 
do Brexit.

Mediante proposta do presidente, os coordenadores decidiram igualmente nomear um ou dois 
relatores especiais para o Brexit, que acompanharão a questão em nome da comissão.

10. Diversos

Nada a assinalar.

11. Próximas reuniões
 2 de outubro de 2019, das 9.00 às 12.30 e das 15.00 às 18.30 (Bruxelas)
 3 de outubro de 2019, das 9.00 às 12.30 (Bruxelas)

A reunião é encerrada às 18.20.

 



PV\1188030PT.docx 11/14 PE641.079v01-00

PT

 

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
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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 
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dne/Läsnä/Närvarande den:
3.9.2019
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