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Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för regional utveckling

REGI_PV(2019)0903_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 3 september 2019 kl. 10.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades tisdagen den 3 september 2019 kl. 10.07 med utskottets ordförande 
Younous Omarjee som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan REGI_OJ (2019)0903_1

Föredragningslistan godkändes i den form som framgår av detta protokoll.

2. Justering av sammanträdesprotokoll
 10 juli 2019 PV – PE639.754v01-00
 23 juli 2019 PV – PE639.876v01-00

Eftersom ledamöterna inte lämnat några synpunkter anses dessa protokoll vara godkända.

3. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden berättade att Kanarieöarna under sommaruppehållet drabbats av många 
förödande bränder, och att han sänt ett budskap till den regionala regeringschefen för att 
uttrycka utskottets solidaritet. Han redogjorde även för diskussionen vid det senaste 
sammanträdet i utskottsordförandekonferensen, angående utfrågningar av dem som föreslagits 
till befattningen som kommissionsledamot. Han förklarade att utfrågningarna av 
kommissionens föreslagna ledamöter skulle äga rum under vecka 40 och vecka 41, från den 
30 september till den 8 oktober, och att omröstningen avseende kommissionen som helhet 
skulle hållas under sammanträdesperioden i oktober.

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

Ordförande:

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

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

DT – PE639.763v02-00

 Behandling av förslag till yttrande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 september 2019 kl. 17.00

Omarjee presenterade sitt förslag till yttrande och besvarade ledamöternas frågor.

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

5. Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Ansvarigt 
utskott: REGI

 Föredragning av kommissionen

Oliver Mueller från kommissionen presenterade förslaget till delegerad förordning om 
territoriella enheter för insamling av statistik och svarade på de synpunkter som ledamöterna 
framförde.

När diskussionen avslutats sade ordföranden att utskottets behandling av förslaget till 
delegerad förordning var klar i och med att inga invändningar mot förslaget gjorts.

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

Sammanträdet ajournerades kl. 11.15.

* * *

Inom stängda dörrar
Samordnarna höll sitt sammanträde inom stängda dörrar. 

* * *

Sammanträdet återupptogs kl. 15.07 med utskottets ordförande, Younous Omarjee, som 
ordförande.



PV\1188030SV.docx 3/13 PE641.079v01-00

SV

3 september 2019 kl. 15.00–18.30

Ordföranden meddelade ledamöterna att samordnarna hade sammanträtt efter förmiddagens 
sammanträdesdel och fattat ett antal beslut som sedan skickats med e-post till ledamöterna för 
godkännande. 

7. Presentation av arbetet i utredningsavdelning B och av en undersökning om 
agendan för sammanhållningspolitiken 2019–2024: centrala frågor för 
REGI-utskottet

Ordföranden hälsade gästtalarna välkomna och gav ordet till följande personer:

 Johannes Litzelmann, enhetschef, utredningsavdelningen för struktur- och 
sammanhållningspolitik

 Carlos Mendez, centrumet för forskning kring europeisk politik Delft 
(EPRC Delft), forskningsledare för undersökningen

Presentationerna följdes av en frågestund med ledamöterna.

Följande yttrade sig: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (parlamentet, GD IPOL, 
enhetschef med ansvar för utredningsavdelningar), Carlos Mendez (EPRC Delft), 
Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, 
Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Diskussion med Marc Lemaître, generaldirektör för regional- och stadspolitik 
(GD REGIO), kommissionen

Marc Lemaître, generaldirektör för GD Regional- och stadspolitik, rapporterade om 
genomförandet av den nuvarande sammanhållningspolitiken och besvarade ledamöternas 
frågor.

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

9. Godkännande av samordnarnas beslut

Eftersom ledamöterna inte lämnat några synpunkter anses dessa protokoll vara godkända.

1. Verksamhet tillsammans med nationella parlament under andra halvåret 2019 
___________________________________________________________________________

Som svar på en begäran från utskottsordförandekonferensens ordförande Tajani avseende 
planeringen av möten med nationella parlament för återstoden av 2019 beslutade samordnarna 
att följa de tidigare rutinerna för sammanträden med nationella parlament:

i) Tillstånd att hålla interparlamentariska sammanträden skulle begäras för varje enskilt fall 
vid lämplig tidpunkt, och 
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ii) REGI-utskottet skulle, när så är möjligt, fortsätta att inkludera möten med företrädare för 
nationella parlament i programmen för alla sina utskottsresor.

2. Utskottsresor under andra halvåret 2019 och första halvåret 2020 
___________________________________________________________________________

Utskottsresor 2019

Samordnarna beslutade att sända 6 ledamöter till Castilla-la-Mancha (Spanien) i vecka 44, 
med följande fördelning mellan grupperna: 

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

Utskottsresor 2020

Samordnarna enades om att de 25 platser som REGI har för utskottsresor 2020 skulle fördelas 
enligt följande: 

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

De politiska grupperna uppmanades att sända förslag till REGI-utskottets sekretariat före 
kl. 12 torsdagen den 19 september. Samordnarna skulle därefter fatta ett beslut vid sitt 
sammanträde den 2–3 oktober. 

3. Poängsystem för fördelning av betänkanden och yttranden 
___________________________________________________________________________

Samordnarna förde en djupgående diskussion om nyttan av att använda det befintliga 
poängsystemet för parlamentets nya valperiod:

 I början av varje halv valperiod tilldelas varje grupp fem poäng för varje ordinarie 
ledamot (varje grupplös ledamot tilldelas fem poäng som enskild individ).

 Grupperna betalar fem poäng varje gång de utser en föredragande av betänkande 
och två poäng varje gång de utser en föredragande av yttrande. 

 Den grupp som har flest antal poäng kvar får välja först om den vill ta hand om 
nästa betänkande eller yttrande som ska tilldelas.

 Sekretariatet tillhandahåller en uppdaterad poängtabell efter varje sammanträde 
för samordnarna.

 Poäng som inte utnyttjas före utgången av den halva valperioden går förlorade.
 Om en ledamot byter politisk grupp under ena halvan av en valperiod, har 

ledamoten rätt att ta med sig det antal poäng som motsvarar den återstående delen 
av den halva perioden, minus de poäng som ledamoten redan har använt, till sin 
nya politiska grupp.

Diskussionen utmynnade i att man enades om att Verts/ALE-gruppen skulle skicka ut ett 
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förslag till förändrat system, och att samordnarna skulle fatta ett slutligt beslut vid sitt nästa 
sammanträde.

4. Offentliga utfrågningar under andra halvåret 2019 och första halvåret 2020
___________________________________________________________________________

Samordnarna beslutade att fortsätta med det befintliga systemet för begäranden om tillstånd 
att anordna offentliga utfrågningar. I stället för att i förväg besluta om ett program för varje 
kommande halvår, skulle utskottet gå till väga enligt följande: 

– Varje enskilt förslag om att hålla en utfrågning skulle diskuteras separat av 
samordnarna.

– Om man enades om en utfrågning skulle ordföranden skriva direkt till talmannen en 
månad före det aktuella datumet med en formell begäran om att få anordna 
utfrågningen. 

Det poängterades att utfrågningar endast skulle organiseras om det kunde garanteras att 
tillräckligt många ledamöter skulle närvara.

5. Pågående verksamhet: lagstiftningsärenden 
___________________________________________________________________________

När det gäller ärenden vars behandling fortsätter begärde gruppen Renew Europe att en 
formell omröstning skulle hållas. Samordnarna beslutade att följa ordförandens förslag med 
34 röster för och 6 emot (viktade efter gruppstorlek).

 Utskottet skulle inte begära nytt hörande för något av de sex pågående ärendena, 
eftersom detta skulle orsaka onödiga dröjsmål. 

 I fråga om utnyttjande av resultatreserven skulle utskottet upprepa sin begäran att 
kommissionen skulle dra tillbaka förslaget.

 Alla omvalda föredragande skulle få en ny utnämning (Novakov och Krehl för 
förordningen om gemensamma bestämmelser, Cozzolino för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, Arimont för Interreg).

 För de två pågående ärenden vars föredragande inte hade omvalts (ECBM och 
förfinansiering) skulle en föredragande utses av de grupper som hade ansvaret för 
dessa ärenden under det senaste halvåret utan att några nya poäng skulle 
spenderas. För ECBM (datorbaserad miljömodell) skulle Renew Europe föreslå en 
föredragande. För förfinansieringsärendet skulle Andżelika Anna Możdżanowska 
(ECR) utses till föredragande.
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6. Sammanträdeskalender för REGI-utskottet 2020
___________________________________________________________________________

Samordnarna godkände kalendern för REGI-utskottets sammanträden 2020 enligt nedan. 
Om det behövs kommer extrainsatta sammanträden att hållas i Strasbourg på måndagskvällar 
(mellan kl. 19 och kl. 23.00) och på torsdagsförmiddagar (kl. 9.00 – 12.00).

Samordnarna beslutade att eftermiddagssammanträdena under 2020 skulle börja 
klockan 15.00.

Vecka Dag Tid
måndag 20 januari eftermiddag
tisdag 21 januari förmiddag4
tisdag 21 januari eftermiddag
onsdag 19 februari eftermiddag8
torsdag 20 februari förmiddag
måndag 16 mars eftermiddag

12
tisdag 17 mars förmiddag
onsdag 29 april eftermiddag

18
torsdag 30 april förmiddag
onsdag 27 maj eftermiddag

22
torsdag 28 maj förmiddag
måndag 22 juni eftermiddag

26
tisdag 23 juni förmiddag
onsdag 15 juli förmiddag
onsdag 15 juli eftermiddag29
torsdag 16 juli förmiddag
tisdag 1 september förmiddag36
tisdag 1 september eftermiddag
måndag 26 oktober eftermiddag

44
tisdag 27 oktober förmiddag
måndag 9 november eftermiddag

46
tisdag 10 november förmiddag
onsdag 2 december eftermiddag

49 torsdag 3 december förmiddag



PV\1188030SV.docx 7/13 PE641.079v01-00

SV

7. Förfarande för delegerade akter och genomförandeakter 
___________________________________________________________________________

Samordnarna antog följande bestämmelser för behandling av delegerade akter och 
genomförandeakter:

I. Information om utkast till delegerade akter, genomförandeakter och åtgärder som 
omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll

När handlingarna inkommit från kommissionen kommer sekretariatet att översända 
(preliminära) utkast till delegerade akter, genomförandeakter och åtgärder som omfattas av 
det föreskrivande förfarandet med kontroll, liksom efterföljande ändringar, till alla ledamöter 
i utskottet, med följande information: 

a) Den rättsliga grunden och förfarandet.
b) En kort förklaring av förslaget till akt.
c) Upplysningar om huruvida det är möjligt att invända eller begära 

förlängning.
d) Tidsfrist för invändning eller förlängning.

II. Behandling av utkast till delegerade akter

Utkast till delegerade akter skrivs in på dagordningen för nästa utskottssammanträde med en 
presentation av kommissionen. Efter presentationen och en diskussion får ledamöterna begära 
omröstning om eventuella invändningar till utkastet till delegerad akt, eller om en förlängning 
av behandlingstiden. Om akten är av brådskande karaktär får utskottet även rösta om att tidigt 
meddela att man inte har för avsikt att invända. Om det inte görs någon begäran om 
invändning, förlängning eller tidigt meddelande om att man inte har för avsikt att invända 
avslutas behandlingen av utkastet till delegerad akt.

När utskottets planering gör att det inte är möjligt att behandla ett utkast till delegerad akt vid 
ett utskottssammanträde, kan beslutet om att invända, begära förlängning eller tidigt meddela 
att man inte har för avsikt att invända fattas av samordnarna genom ett skriftligt förfarande. 

Om det blir aktuellt med en invändning, förlängning eller tidigt meddelande om att man inte 
har för avsikt att invända, kommer sekretariatet att utarbeta ett utkast till resolution (eller 
skrivelse) och översända det till samordnarna för skriftligt godkännande. 

III. Behandling av utkast till genomförandeakter

Utkast till genomförandeakter tas normalt inte upp vid utskottssammanträden. I undantagsfall 
kan dock en genomförandeakt skrivas in på dagordningen för nästföljande 
utskottssammanträde, till exempel om det verkar som om utkastet till genomförandeakt 
överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i den grundläggande rättsakten eller 
på annat vis inte överensstämmer med unionsrätten (artikel 112.2 i arbetsordningen). 
Ledamöterna får begära omröstning om en eventuell invändning mot ett utkast till 
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genomförandeakt. Om det är nödvändigt kan ett sådant beslut även fattas av samordnarna 
genom ett skriftligt förfarande.

Om det blir aktuellt med en invändning kommer sekretariatet att utarbeta ett utkast till 
resolution och översända det till samordnarna för skriftligt godkännande. 
Parlamentets resolutioner med invändningar mot genomförandeakter har ingen rättslig verkan.

IV. Behandling av utkast till delegerade akter, genomförandeakter och åtgärder som 
omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll

Utkast till åtgärder som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll är inte särskilt 
vanligt förekommande. Åtgärder som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll 
är en särskild kategori av genomförandeakter som antas på basis av bestämmelser som gällde 
innan Lissabonfördraget trädde i kraft, och parlamentet har rätt att göra invändningar mot 
dem. Utkast till åtgärder som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll tas 
normalt sett inte upp vid utskottssammanträden. I undantagsfall kan dock en sådan åtgärd 
skrivas in på dagordningen för nästföljande utskottssammanträde, till exempel om det verkar 
som om utkastet till åtgärd överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i den 
grundläggande rättsakten (artikel 112.4 i arbetsordningen). Ledamöterna får begära 
omröstning om en eventuell invändning mot ett utkast till genomförandeakt. Om det är 
nödvändigt kan ett sådant beslut även fattas av samordnarna genom ett skriftligt förfarande.

Om det blir aktuellt med en invändning kommer sekretariatet att utarbeta ett utkast till 
resolution och översända det till samordnarna för skriftligt godkännande.

V. Sammanträden för expertgrupper och kommittéer inom kommittéförfarandet

Expertgrupper och kommittéer inom kommittéförfarandet består av medlemsstaternas 
sakkunniga och andra experter. Dessa grupper är ett forum för samråd mellan kommissionen 
och medlemsstaterna innan delegerade akter och genomförandeakter antas.

REGI-utskottets sekretariat får normalt sett inbjudningar till följande expertgrupper och 
sammanträden för kommittéer inom kommittéförfarandet: 

a) Expertgruppen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EGESIF).
b) Expertgruppen för territoriellt samarbete och urbana frågor (EGTCUM).
c) Expertgruppen för delegerade akter och genomförandeakter för de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna (EGDIA).
d) Samordningskommittén för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

(COESIF).

När det behövs för kommitténs arbete kommer någon från sekretariatet att närvara vid 
sammanträdena och avge en kort rapport. Sekretariatet kommer att översända rapporterna och 
samtliga dokument som behandlats vid sammanträdena till alla ledamöter i utskottet.

VI. Arkivering

REGI-utskottets sekretariat kommer att spara elektroniska kopior av alla relevanta handlingar.



PV\1188030SV.docx 9/13 PE641.079v01-00

SV

8. Övriga frågor 
___________________________________________________________________________

Ordföranden meddelade att han hade mottagit en skrivelse från Michel Barnier, EU:s 
förhandlare avseende Storbritanniens utträde ur unionen, där Barnier erbjöd sig att komma till 
ett utskottssammanträde för att diskutera brexits inverkan på regionalpolitiken. 

Samordnarna beslutade att Barnier skulle bjudas in att tala i utskottet före den dag som 
bestämts för brexit (31 oktober), så att man skulle få höra hans synpunkter om vilka 
konsekvenser utträdet kommer att få. 

På förslag av ordföranden beslutade samordnarna även att man skulle utse en eller två 
särskilda brexit-föredragande som skulle följa utvecklingen på utskottets vägnar.

10. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

11. Kommande sammanträden
 2 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
 3 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 18.20.
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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/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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