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Europa-Parlamentet
2019-2024

Regionaludviklingsudvalget

REGI_PV(2019)1021_1

PROTOKOL
fra mødet den 21. oktober 2019 kl. 19.00-20.00

STRASBOURG

Mødet åbnet mandag den 21. oktober 2019 kl. 19.05 af Younous Omarjee (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden REGI_OJ(2019)1021_1

Dagsordenen blev vedtaget i den form, der fremgår af denne protokol.

2. Meddelelser fra formanden

Ingen.

*** Afstemning ***

3. Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, 
som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden 
en aftale
REGI/9/01212
***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

Ordfører:
Younous Omarjee (GUE/NGL) AM – PE641.404v01-00

Kor.udv.:
REGI

Udtalelser:
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE641.292v01-00

 Behandling og vedtagelse af udkast til betænkning
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Afgørelse: Udkastet til betænkning vedtoges (for: 33; imod: 0; hverken/eller: 4).

 Frist for ændringsforslag: den 7. oktober 2019 kl. 18.00
Indlæg: Younous Omarjee.

*** Afstemning afsluttet ***

4. Godkendelse af koordinatorernes afgørelser

Udvalget godkendte følgende beslutninger truffet af REGI-koordinatorerne på deres møde 
den 3. oktober 2019:

Pointsystem til brug i REGI-udvalget 2019-2024 

Koordinatorerne vedtog, at man fortsat skulle anvende det pointsystem, der har været i brug 
siden 2004:

 Ved begyndelsen af hver halve valgperiode får hver gruppe tildelt 5 point for hvert 
ordinært medlem (løsgængere får individuelt tildelt 5 point).

 Grupperne afgiver 5 point, hver gang de udnævner en ordfører for en betænkning, og 
2 point, hver gang de udpeger en ordfører for en udtalelse. 

 Den gruppe, som har flest point tilbage, har førsteret til at vælge, om den ønsker at få 
tildelt den næste betænkning/udtalelse eller ej.

 Sekretariatet fremlægger en ajourført pointtavle efter hvert koordinatormøde.
 Point, som ikke er blevet brugt ved den halve valgperiodes udløb, bortfalder.
 Skifter et medlem politisk gruppe i løbet af den halve valgperiode, har vedkommende 

ret til at overføre et antal point til den nye gruppe, som svarer til den resterende del af 
den halve valgperiode minus de point, som vedkommende allerede måtte have brugt.

Henviste dokumenter

Lovgivningsmæssige 
udtalelser

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+)
COM(2019)0382 final – 2019/0206(COD).

Kor.udv.: EMPL
Udtalelse: REGI (også henvist til PECH, LIBE, JURI, ITRE, FEMM, ENVI, CULT, CONT 
og BUDG til udtalelse)

Ordføreren for udtalelsen ville blive udpeget af S&D-gruppen uden point, da dossieret 
allerede blev tildelt i den foregående valgperiode.
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et 
instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)
COM(2018)0465 – 2018/0247(COD)

Kor.udv.: AFET
Udtalelse: REGI (også henvist til INTA, BUDG, ENVI og LIBE til udtalelse)

Ordføreren for udtalelsen ville blive udpeget af S&D-gruppen uden point, da dossieret 
allerede blev tildelt i den foregående valgperiode.

Decharge 2018 

Koordinatorerne vedtog at udarbejde en udtalelse om gennemførelsen af Kommissionens 
budget (sektion III) – 2019/2055 (DEC). 
S&D-Gruppen skulle vælge en ordfører for denne udtalelse for 2 point.

Koordinatorerne besluttede ikke at udarbejde udtalelser om de andre dechargeprocedurer.

Tjenesterejse til Slovakiet i 2019 

Koordinatorerne besluttede at aflyse tjenesterejsen til Slovakiet i 2019.

Tjenesterejser i 2020: årligt program med tre tjenesterejser

Koordinatorerne besluttede at godkende følgende liste over tjenesterejser i 2020:

Tyskland (Østtyskland, årsdagen for genforeningen): uge 15 (6.-8. april)
Slovakiet (Østslovakiet og Bratislava): uge 21 (18.-20. maj) 
Castilla la Mancha (Spanien): uge 39 (21.-25. september)

Deltagelse i koordinatormøder 

Koordinatorerne traf følgende afgørelse om deltagelse i koordinatormøderne:

Sekretariatet skulle med betjentenes hjælp sikre, at kun de følgende var til stede i salen under 
koordinatorernes møder:
a) formanden, næstformændene og Regionaludviklingsudvalgets koordinatorer 
b) de ansatte i Regionaludviklingsudvalgets sekretariat og andre ansatte i Europa-

Parlamentets Generalsekretariat, hvis arbejde kræver, at de er til stede
c) ansatte i de politiske grupper og løsgængernes sekretariat, der almindeligvis følger 

Regionaludviklingsudvalgets arbejde
d) akkrediterede parlamentariske assistenter for formanden, næstformændene og 

koordinatorerne.

Møde mellem REGI-udvalget og COTER-underudvalget 

Formanden mindede medlemmerne om det fælles REGI-COTER-møde, der skulle finde sted 
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den 8. oktober i Regionsudvalgets lokaler.

Eventuelt 

Brexitrelaterede ændringer af forordningen om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Koordinatorerne besluttede, at den almindelige procedure ville blive fulgt, men med en 
fremskyndet tidsplan uden udarbejdelse af et udkast til betænkning. Younous Omarjee skulle 
være ordfører (som formand).

For så vidt angår plenarproceduren vil der blive truffet beslutning herom senere, afhængigt af 
udviklingen i brexit (førstebehandling i oktober, afstemning om et forhandlingsmandat eller 
udsættelse).

* * *

5. Diverse sager

6. Næste møder
 Den 4. november 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)
 Den 5. november 2019 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Mødet hævet kl. 19.26.
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