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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по регионално развитие

REGI_PV(2019)0723_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 23 юли 2019 г., вторник

Брюксел

Заседанието беше открито на 23 юли 2019 г., вторник, в 10.03 ч., под председателството 
на Юнус Омаржи (председател).

1. Приемане на дневния ред REGI_OJ (2019)0723_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Съобщения на председателя

Председателят отдаде почит на един от заместник членовете на комисията, 
Андре Жорже Дионизио Брадфорд, който почина внезапно на 18 юли на 48 
годишна възраст. От името на комисията председателят изказа своите 
съболезнования към семейството на г-н Дионизио Брадфорд. Педро Маркуш взе 
думата, за да се изкаже относно политическата кариера и личните качества на г-
н Дионизио Брадфорд. Членовете на комисията запазиха минута мълчание в знак 
на почит.

3. Избиране на втория, третия и четвъртия заместник-председател

По предложение на групата Renew Кристиян Гиня беше избран за втори 
заместник-председател чрез акламация. По предложение на групата S&D, 
Адриан-Драгос Бена беше избран за трети заместник-председател чрез 
акламация. Бяха представени две кандидатури за поста четвърти заместник-
председател: Франческа Донато (предложена от групата ID) и Изабел Бенхумеа 
Бенхумеа (предложена от групата PPE). Беше проведено тайно гласуване по 
електронен път. Бенхумеа Бенхумеа получи 26 гласа „за“; Донато получи 8 гласа 
„за“; имаше 7 въздържали се. Председателят обяви, че Изабел Бенхумеа 
Бенхумеа е избрана за четвърти заместник-председател.
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Подробности относно поименното гласуване са представени в приложения 
документ.

Оратори: Юнус Омаржи, Никлас Нийнас, Ондржей Кнотек, Андреа 
Коцолино, Алесандро Панца, Рафаеле Фито и Андрей Новаков.

Заседанието беше закрито в 10.28 ч.

* * *

При закрити врати

4. Заседание на координаторите

Координаторите заседаваха при закрити врати.

* * *

Заседанието беше възобновено на 23 юли 2019 г., сряда, в 15.03 ч., под 
председателството на Юнус Омаржи (председател).

23 юли 2019 г., 15.00 – 18.30 ч.

5. Размяна на мнения с Катри Кулмуни, министър на икономиката, действащ 
председател на Съвета, относно приоритетите на финландското 
председателство на Съвета.

Г-жа Кулмуни представи програмата на финландското председателство и 
отговори на въпросите, зададени от членовете на ЕП.

Оратори: Юнус Омаржи, Катри Кулмуни, Педро Маркуш, Андрей Новаков, 
Ондржей Кнотек, Никлас Нийнас, Франческа Донато, Рафаеле Фито, 
Димитриос Пападимулис, Паскал Аримон, Роза Д'Амато, Тамаш 
Дойч, Джил Еванс, Изабел Бенхумеа Бенхумеа, Кристина Маестре 
Мартин Де Алмагро, Джули Уорд, Маури Пекаринен, Петер Полак, 
Стелиос Кулоглу, Сузана Солис Перес.

6. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички 
раздели
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

Председател:
Юнус Омаржи (GUE/NGL)

Водеща:
BUDG
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 Размяна на мнения

Оратори: Юнус Омаржи, Ерик Бергквист, Андрей Новаков, Ондржей Кнотек, 
Александра Геезе.

7. Одобряване на решенията на координаторите

Комисията одобри решенията, взети от координаторите на комисията REGI по време на 
тяхното заседание на 23 юли 2019 г. сутринта, а именно:

1. График на заседанията за втората половина на 2019 г. 

вторник, 3 септември, 9.00 – 12.30 ч.
вторник, 3 септември, 15.00 – 18.30 ч.

сряда, 2 октомври, 9.00 – 12.30 ч.
сряда, 2 октомври, 15.00 – 18.30 ч.
четвъртък, 3 октомври, 9.00 – 12.30 ч.

понеделник, 4 ноември, 15.00 – 18.30 ч.
вторник, 5 ноември, 9.00 – 12.30 ч.

сряда, 4 декември, 15.00 – 18.30 ч.
четвъртък, 5 декември, 9.00 – 12.30 ч.

При необходимост може да се провеждат допълнителни заседания в Страсбург в 
понеделник вечер или четвъртък сутрин.

2. Устен превод на заседанията на комисиите („езиков профил“) 

Координаторите одобриха езиковия профил за осигуряване на устен превод, както 
следва, в зависимост от броя на кабините, които са на разположение за съответното 
заседание:
 
 – 12 кабини: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, RO
 
 – 16 кабини: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, LT, NL, PL, PT, RO, SL, SV

 – 18 кабини: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, NL, PL, PT, RO, SL, SV

 – 20 кабини: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SL, SV

3. Заседания без документи на хартиен носител 

Координаторите постигнаха съгласие, че политиката за намаляване на количеството на 
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използваната хартия за подготвяне на заседанията на комисията следва да продължи.

Документите ще бъдат достъпни само онлайн (за публични документи) или чрез 
електронна поща (за непублични документи). Въпреки това документите от 
заседанията ще бъдат систематично предоставяни върху хартиен носител до членовете 
на ЕП, които са отправили искане до Генералния секретариат до 26 юли 2019 г. Тази 
възможност няма да бъде предоставена на персонала. 

4. Точкова система за разпределяне на доклади и становища 

Координаторите отбелязаха, че точковата система в комисията REGI обикновено е 
работила както следва:

 в началото на всяка половина на парламентарния мандат всяка група е 
получавала по 5 точки за всеки пълноправен член (всеки независим член е 
получавал по 5 точки индивидуално);

 групите са предоставяли по 5 точки всеки път, когато са определяли докладчик; 
2 точки всеки път, когато са определяли докладчик по становище;

 групата, на която са оставали най-много точки, е имала правото първа да избере 
дали иска да поеме следващия доклад/становище за разпределяне или не;

 секретариатът е осигурявал обновена таблица с точките след провеждането на 
всяка среща на координаторите;

 точките, които не са били изразходвани до края на половината на 
парламентарния мандат, са загубени;

 ако някой член е преминал от една политическа група в друга по време на едната 
половина от парламентарния мандат, той е имал правото да пренесе в новата си 
политическа група броя точки, съответстващи на останалата част на половината 
от мандата, от които се изваждат точките, които той вече е използвал.

Координаторите проведоха първоначално обсъждане относно това дали да запазят тази 
система или да въведат промени; решение ще бъде взето на 3 септември.

5. Бюджет за 2020 г.: процедура и определяне на докладчик

В съответствие с прецедента за изборните години, координаторите решиха да назначат 
председателя за докладчик (0 точки) за приноса на комисията REGI за годишната 
бюджетна процедура за 2020 г.

i) Предложения за пилотни проекти и подготвителни действия

На председателя беше даден мандат за внасяне в комисията BUDG на всички 
съществуващи предложения за пилотни проекти и подготвителни действия от името на 
комисията REGI, с изключение на вече оттеглените от членовете на ЕП, които 
първоначално са ги внесли.

ii) Изменения към проекта на бюджет

На председателя беше даден мандат за внасяне на изменения в комисията BUDG от 
името на комисията REGI , за да се противопостави на всички съкращения на Съвета на 
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предложенията на Комисията относно бюджетните редове, за които комисията REGI 
носи отговорност. Членовете на ЕП са в правото си да внасят каквито и да било други 
изменения директно до комисията BUDG.

iii) Незаконодателно становище 

Посоченият за докладчик председател ще представи проекта на становище по 
предложението на комисията BUDG за резолюция за бюджета за 2020 г. на време, за да 
може той да бъде разискван на заседанието на комисията REGI на 3 септември, с 
гласуване в комисия на 2 – 3 октомври. 

6. Възобновяване на дейността: законодателни досиета 

Координаторите обсъдиха възобновяването на парламентарната дейност (член 240) и 
исканията за повторно сезиране (член 63) във връзка със шестте „текущи“ 
законодателни процедури в комисията REGI. Решение по препоръката на комисията 
към Председателския съвет ще бъде взето на 3 септември.

7. Мобилизиране на Европейски фонд за приспособяване към 
глобализацията/фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Координаторите решиха, че съществуващата процедура ще продължи да се следва:

- секретариатът ще подготви проект за писмо, обобщаващо съдържанието на 
всяко сезиране и гласящо, че комисията REGI не е имала възражения по 
въпроса;

- проектът за писмо ще бъде изпратен до координаторите с краен срок за 
повдигане на възражения;

- ако има възражения, сезирането ще бъде включено в дневния ред на някое от 
заседанията на координаторите;

- ако няма възражения, председателят ще разпише писмото до комисията BUDG и 
негово копие ще бъде изпратено до координаторите.

Това решение ще се приложи веднага към предложението за мобилизиране на фонд 
„Солидарност“ за предоставяне на подпомагане (293 милиона евро) на Румъния, 
Италия и Австрия (предложение на Комисията (COM 2019/0206, процедура 
№ 2019/2023(BUDG)), което се разглежда в комисията BUDG.

8. Дни на отворените врати на Комитета на регионите, октомври 2019 г. и 
меморандум за разбирателство 

Координаторите одобриха проекта на програма, предложен от Комитета на Регионите 
за съвместното заседание на комисиите REGI и COTER на 8 октомври, озаглавен 
„Актуалното състояние на преговорите за бъдещето на политиката на сближаване след 
2020 г.“.

Координаторите приеха за сведение проекта за съвместен меморандум, предложен от 
комисията COTER, озаглавен „Проследяване на постиженията: добавената стойност на 
съвместната работа – мандат 2014 – 2019 г. на комисията REGI и комисията COTER“.



PE639.876v01-00 6/11 PV\1186696BG.docx

BG

9. Други въпроси 

Координаторите решиха, че неотдавнашното проучване относно измерението, свързано 
с равенството между половете на регионалната политика, ще бъде представено на 
бъдещо заседание на комисията (ориентировъчно на 2 октомври 2019 г.).

Координаторите постигнаха съгласие да обмислят бъдещия подход относно 
командировките на комисията, по-специално по отношение на техните цели и 
проследяване.

Координаторите постигнаха съгласие, че председателят ще изпрати писма до 
председателя на Съвета и до председателя на Комисията, като припомни позицията на 
Парламента относно пакета в областта на сближаването и бюджета.

* * *

8. Разни въпроси

9. Следващи заседания
3 септември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 16.39 ч.
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Results of secret nominal vote for 4th Vice Chair

Isabel Benjumea Benjumea: 26 votes

Francesca Donato:  8 votes

Abstention:  7 votes

Participants

ECR Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis 

ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé 

NI Rosa D'Amato, Martin Edward Daubney, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

RENEW Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Naomi Long

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Maria Grapini, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula, Julie Ward

VERTS/ALE Jill Evans, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana
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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), Krzysztof Hetman (1st VP), 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

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Martin 
Edward Daubney, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Mircea-Gheorghe Hava, Peter 
Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Naomi Long, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís 
Pérez, Monika Vana, Julie Ward 

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, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Katalin Cseh, Lena Düpont, Laurence Farreng, Alexandra Geese, 
Chiara Gemma, Mónica Silvana González, Hannes Heide, Niyazi Kizilyürek, Izabela-Helena Kloc, Jan Olbrycht, Dimitrios 
Papadimoulis, Mauri Pekkarinen, Tonino Picula, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Simone Schmiedtbauer, Tomislav Sokol, Maria Spyraki 

209 (7)

Maria Grapini

216 (3)

Stelios Kympouropoulos

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:
23.07.2019
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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 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/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/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Katri Kulmuni (P), Nuria Tello Clusella (F)

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

Gabriella Fesus (F), Dominika Chroszcz-Koczerga (F), Dana Popp (F), Ioana Rus (F) 

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
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