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Europees Parlement
2019-2024

Commissie regionale ontwikkeling

REGI_PV(2019)1021_1

NOTULEN
Vergadering van 21 oktober 2019, 19.00 - 20.00 uur

STRAATSBURG

De vergadering wordt op maandag 21 oktober 2019 om 19.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Younous Omarjee (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda REGI_OJ(2019)1021_1

De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze notulen.

2. Mededelingen van de voorzitter

Er zijn geen mededelingen.

*** Stemming ***

3. Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als 
gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder 
akkoord
REGI/9/01212
***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

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

Bevoegd:
REGI

Advies:
BUDG – Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE641.292v01-00
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 Behandeling en goedkeuring ontwerpverslag

Besluit: Het ontwerpverslag wordt goedgekeurd: 33 stemmen voor en 0 tegen, bij 
4 onthoudingen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 7 oktober 2019, 18.00 uur
Sprekers: Younous Omarjee.

*** Einde stemming ***

4. Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren

De commissie stemt in met de besluiten die de REGI-coördinatoren tijdens hun vergadering 
van de ochtend van 3 oktober 2019 hebben genomen, te weten:

Puntensysteem voor de periode 2019-2024 in REGI 

De coördinatoren hebben afgesproken om het puntensysteem dat sinds 2004 in gebruik is te 
blijven toepassen:

 aan het begin van elke helft van de zittingsperiode ontvangt elke fractie 5 punten voor 
elk gewoon lid (elk niet-fractiegebonden lid ontvangt 5 punten als individu);

 elke fractie levert 5 punten in telkens wanneer zij een rapporteur benoemt; zij levert 
2 punten in telkens wanneer zij een rapporteur voor advies benoemt; 

 de fractie die vervolgens het hoogste aantal punten over heeft, mag als eerste kiezen of 
zij het volgende verslag/advies dat wordt toegewezen, wil opeisen;

 het secretariaat zorgt na elke coördinatorenvergadering voor een bijgewerkte 
puntentabel;

 punten die aan het eind van de eerste halve zittingsperiode niet zijn gebruikt, komen te 
vervallen;

 als een lid tijdens de eerste of tweede helft van een zittingsperiode van fractie 
verandert, mag het naar de nieuwe fractie het aantal punten meenemen dat 
overeenkomt met het resterende aantal van de halve zittingsperiode die aan de gang is 
minus de punten die hij/zij eventueel al heeft gebruikt.

Verwijzingen

Wetgevingsadviezen

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
COM(2019)0382 final - 2019/0206 (COD)

Bevoegd: EMPL
Advies: REGI (eveneens voor advies verwezen naar PECH, LIBE, JURI, ITRE, FEMM, 
ENVI, CULT, CONT en BUDG)
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De rapporteur voor advies wordt benoemd door de S&D-Fractie, zonder verlies van punten, 
aangezien het dossier reeds in de vorige zittingsperiode was toegewezen.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)
COM(2018)0465  - 2018/0247 (COD)

Bevoegd: AFET
Advies: REGI (eveneens voor advies verwezen naar INTA, BUDG, ENVI en LIBE)

De rapporteur voor advies wordt benoemd door de PPE-Fractie, zonder verlies van punten, 
aangezien het dossier reeds in de vorige zittingsperiode was toegewezen.

Kwijting voor de 
begroting 2018 

De coördinatoren hebben besloten een advies op te stellen over de uitvoering van de begroting 
van de Commissie (Afdeling III) – 2019/2055(DEC). 
De S&D-Fractie wijst een rapporteur voor advies aan (2 punten).

De coördinatoren hebben besloten geen advies op te stellen over de andere 
kwijtingsprocedures.

Werkbezoek Slowakije 2019 

De coördinatoren hebben besloten het in 2019 geplande werkbezoek aan Slowakije te 
annuleren.

Werkbezoeken in 2020: jaarprogramma met drie werkbezoeken

De coördinatoren hebben besloten hun goedkeuring te hechten aan de volgende lijst van 
werkbezoeken voor 2020:

Duitsland (het oosten van Duitsland, ter herdenking van de hereniging): week 15 (6-8 april)
Slowakije (het oosten van Slowakije en Bratislava): week 21 (18-20 mei) 
Castilla-La Mancha (Spanje): week 39 (21-25 september)

Aanwezigheid op de coördinatorenvergaderingen 

De coördinatoren hebben het volgende besluit genomen in verband met het bijwonen van de 
coördinatorenvergaderingen:

Het secretariaat zorgt er samen met de bodes voor dat uitsluitend de volgende personen in de 
zaal aanwezig zijn tijdens de vergaderingen van de coördinatoren:
a) de voorzitter, ondervoorzitters en coördinatoren van de Commissie regionale 
ontwikkeling;
b) het personeel van het secretariaat van de Commissie regionale ontwikkeling en andere 
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personeelsleden van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement, voor zover 
hun werk hun aanwezigheid vereist;

c) het personeel van de fracties en het secretariaat van de niet-fractiegebonden leden dat 
gewoonlijk de beraadslagingen van de Commissie regionale ontwikkeling volgt;

d) de geaccrediteerde parlementaire medewerkers van de voorzitter, de ondervoorzitters 
en de coördinatoren.

Vergadering REGI-COTER 

De voorzitter heeft de leden herinnerd aan de gezamenlijke vergadering van REGI en 
COTER, die op 8 oktober zou plaatsvinden in de gebouwen van het Comité van de Regio’s.

Rondvraag 

Brexitgerelateerde wijziging van de regelgeving met betrekking tot het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie

De coördinatoren hebben besloten dat de gewone procedure zou worden gevolgd, maar met 
een versneld tijdschema waarbij geen ontwerpverslag wordt opgesteld. Younous Omarjee (als 
voorzitter) wordt aangewezen als rapporteur.

Over de procedure in de plenaire vergadering zou later worden besloten, afhankelijk van de 
ontwikkelingen in verband met de brexit (eerste lezing in oktober, stemming over een 
onderhandelingsmandaat of uitstel).

* * *

5. Rondvraag

6. Volgende vergaderingen
 4 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
 5 november 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 19.26 uur gesloten.
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