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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

REGI_PV(2011)1114_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 14 listopada 2011 r., w godz. 19.30 - 21.00

STRASBURG

Danuta Maria Hübner (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 14 listopada 
2011 r. o godz. 19.40.

1. Przyjęcie porządku dziennego REGI_OJ\PE475844v02-00

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni:

5-6 października 2011 r. PE 473.854v01-00

Protokoły zostały zatwierdzone.

3. Komunikaty przewodniczącej

Komisja zatwierdziła decyzję koordynatorów przyjętą w procedurze pisemnej o 
wyznaczeniu przewodniczącej jako sprawozdawcy dla Wniosku KE dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących instrumentów 
podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w 
zakresie ich stabilności finansowej.

Komisja zatwierdziła propozycję koordynatorów, aby udzielić przewodniczącej 
upoważnienia do podjęcia wstępnych rozmów w celu zakończenia – w miarę 
możliwości – procedury ustawodawczej w pierwszym czytaniu.

Pierwsza wymiana poglądów w tej sprawie zostanie przeprowadzona na posiedzeniu 
zwyczajnym komisji w dniach 22-23 listopada.
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4. Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

REGI/7/06610
* COM(2011)0443 – C7-0233/2011

Sprawozdawcz
yni:

Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE472.403v01-00

Przedm. 
właśc.:

REGI –

Opiniodawcze:ECON – decyzja: brak opinii

 Rozpatrzenie i przyjęcie

Głos zabrała: Danuta Maria Hübner

Na wniosek przewodniczącej i po zatwierdzeniu przez komisję wniosek Komisji 
Europejskiej został przyjęty bez poprawek zgodnie z art. 46 Regulaminu (procedura 
uproszczona).

5. Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz 
kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku 
akcyzowego

REGI/7/06983
* 2011/0248(CNS) COM(2011)0577 – C7-0311/2011

Sprawozdawc
a:

Elie Hoarau (GUE/NGL) RR – PE475.887v01-00

Przedm. 
właśc.:

REGI –

Opiniodawcz
e:

ECON –

AGRI –

 Rozpatrzenie i przyjęcie
Głos zabrała: Danuta Maria Hübner

Na wniosek przewodniczącej, w porozumieniu ze sprawozdawcą i po zatwierdzeniu 
przez komisję wniosek Komisji Europejskiej został przyjęty bez poprawek zgodnie z 
art. 46 Regulaminu (procedura uproszczona). 

Na wniosek sprawozdawcy komisja wystosuje pismo do Komisji Europejskiej z 
prośbą o dodanie do uzasadnienia nowego ustępu. Nowy ustęp:
„Jako uzupełnienie dotacji w odniesieniu do wielkości produkcji ta obniżona stawka 
podatkowa pozwoli zapewnić osiągnięcie obu celów zapewnienia równowagi sektora 
trzciny cukrowej i rumu (od produkcji po wprowadzenie do obrotu). Jednakże dla 
zagwarantowania, że osiągnięcie obu celów związanych z równowagą w sektorze 
przyniesie korzyść całemu sektorowi trzciny cukrowej i rumu, ważne jest 
przestrzeganie porozumień międzybranżowych w sprawie dotacji pośrednich 
zawartych między poszczególnymi podmiotami tego sektora.”
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Sprawozdanie zostanie przedstawione przez przewodniczącą na posiedzeniu 
plenarnym.

***Głosowanie***

6. Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i 
inżynierii finansowej

REGI/7/06695
***I 2011/0210(COD) COM(2011)0483 – C7-0215/2011

Sprawozdawc
zyni:

Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE473.697v01-00
AM – PE473.995v01-00

Przedm. 
właśc.:

REGI –

Opiniodawcz
e:

BUDG – Decyzja: brak opinii

CONT – Jens Geier (S&D) PA – PE473.973v01-00
EMPL – decyzja: brak opinii

 Przyjęcie projektu sprawozdania

Wynik głosowania:
Poprawki przyjęte: popr. 1, popr. 7, popr. 8, popr. 9, popr. 10, popr. 11, popr. 12, popr. 13, 
popr. 14, popr. 15, popr. 16, popr. 17, popr. 18, popr. 19, popr. 20 z poprawką ustną, popr. 21, 
popr. 2, popr. 23, popr. 3, popr. 24, popr. 4, popr. 5, popr. 27, popr. 6

Wynik głosowania: Wniosek ustawodawczy wraz z poprawkami został jednogłośnie przyjęty 
w głosowaniu.
Rezolucja ustawodawcza została przyjęta 29 głosami za, 1 przeciw i braku głosów 
wstrzymujących się.

7. Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych 
przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw 
członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności 
finansowej lub nimi zagrożonych (EFRR i EFS)

REGI/7/06699
***I 2011/0211(COD) COM(2011)0482 – C7-0221/2011

Sprawozdawc
zyni:

Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE473.699v01-00
AM – PE474.003v01-00

Przedm. 
właśc.:

REGI –

Opiniodawcz
e:

BUDG – Decyzja: brak opinii

CONT – decyzja: brak opinii
EMPL – decyzja: brak opinii

 Przyjęcie projektu sprawozdania

Wynik głosowania:
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Poprawki przyjęte: część 2 popr. 16 z popr. ust., popr. ust., popr. 17, popr. komp. 7 (popr. 
18), popr. 19 z popr. ust., popr. 20, popr. 21 z popr. ust., popr. 22 z popr. ust., popr. 23, popr. 
komp. 8, popr. komp. 1 (popr. 1), popr. 2, popr. 3, popr. 4, popr. ust., popr. komp. 2, popr. 
komp. 3 (popr. 5, popr. 6), popr. komp. 4 (popr. 7), popr. 9 z popr. ust., popr. komp. 5, popr. 
komp. 6 (popr. 11).

Wynik głosowania: Wniosek ustawodawczy wraz z poprawkami został przyjęty przy 28 
głosach za, przy braku głosach sprzeciwu i 3 głosach wstrzymujących się.
Rezolucja ustawodawcza została przyjęta 28 głosami za, przy braku głosach sprzeciwu i przy 
3 głosach wstrzymujących się.

*** Koniec głosowania ***

8. Sprawy różne

9. Data i miejsce następnego posiedzenia

 22 listopada 2011 r., w godz. 15.00 -18.30, Bruksela
 23 listopada 2011 r., w godz. 9.00-12.30 i 15.00-18.30 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 20.00.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Danuta Maria Hübner (P), Georgios Stavrakakis (1st VP), Michail Tremopoulos (4th VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, 
Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Lambert van Nistelrooij, Tomasz Piotr Poręba, Nuno 
Teixeira, Oldřich Vlasák

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Karima Delli, Catherine Grèze, Lena Kolarska-Bobińska, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

187 (2)

193 (3)

49 (6) (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/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:

14.11.2011
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Tello Clusella (F)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Kaleta, Stoian, Banda

Koupegkos, Rudzkyte

Pencheva

Ingelaere, Reinhart

Katsiavas

Zarychta
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Olivares Martínez

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Tell Cremades, Carvalho, Makay

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Solana Ramos

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


