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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по регионално развитие

REGI_PV(2019)0903_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 3 септември 2019 г., 10.00 − 12.30 ч. и 15.00 − 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 3 септември 2019 г., сряда, в 10.07 ч., под 
председателството на Юнус Омаржи, председател.

1. Приемане на дневния ред REGI_OJ (2019)0903_1

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

2. Одобряване на протоколите от заседанията
 10 юли 2019 г. PV – PE639.754v01-00
 23 юли 2019 г. PV – PE639.876v01-00

Тъй като не бяха повдигнати възражения от членовете на комисията, настоящият 
протокол беше счетен за одобрен.

3. Съобщения на председателя

Председателят докладва, че по време на лятното прекъсване на работата са избухнали 
няколко унищожителни пожара на Канарските острови и че е изпратил послание на 
солидарност до ръководителя на регионалното правителство от името на комисията по 
регионално развитие. Той докладва също така относно разискванията на последното 
заседание на Съвета на председателите на комисии относно изслушванията в комисия 
на кандидатите за членове на Европейската комисия. Той посочи, че изслушванията на 
кандидатите за членове на Европейската комисия ще се състоят през 40-та и 41-
та седмица, от 30 септември до 8 октомври, и че гласуването относно колегиума на 
Европейската комисия ще се проведе в Страсбург по време на октомврийската месечна 
сесия.

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички 
раздели

REGI/9/00551
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2019/2028(BUD)

Председател:

Юнус Омаржи (GUE/NGL) PA – PE639.988v01-00

Водеща:

BUDG – Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на предложения за изменения: 9 септември 2019 г., 

17.00 ч.

Г-н Омаржи представи своя проект на становище и отговори на въпросите на членовете 
на комисията.

Оратори: Юнус Омаржи, Мария Спираки, Тонино Пицула, Ондржей Кнотек, 
Александра Гезе, Рафаеле Фито, Димитриос Пападимулис, Бронис Ропе, Даниел Буда, 
Франческа Донато, Лейф Хогнас (Европейска комисия, ГД „Регионална и селищна 
политика“).

5. Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложенията към 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща класификация на териториалните единици за 
статистически цели (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Водеща:
REGI

 Изложение на Европейската комисия

Г-н Оливер Мюлер от Комисията представи проекта на делегиран регламент относно 
териториалните единици с оглед на събирането на статистически данни и отговори на 
въпросите на членовете на комисията.

В края на разискванията председателят посочи, че тъй като не са повдигнати 
възражения по отношение на проекта на делегиран регламент, разглеждането му в 
комисията се счита за приключено.

Оратори: Оливер Мюлер („Евростат“, Европейска комисия), Юнус Омаржи, Андрей 
Новаков, Констанце Крел, Ондржей Кнотек, Никлас Нинас, Франческа Донато, 
Мартина Михелс, Рафаеле Фито, Бронис Ропе, Даниел Буда.

Заседанието беше закрито в 11.15 ч.

* * *
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При закрити врата
Координаторите заседаваха при закрити врата. 

* * *

Заседанието беше възобновено в 15.07 ч. под председателството на Юнус Омаржи 
(председател).

3 септември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч.

Председателят уведоми членовете на комисията, че координаторите са заседавали в 
края на сутрешната сесия и са взели няколко решения, които впоследствие са били 
изпратени на членовете на комисията по електронна поща за одобрение.

7. Въведение в работата на тематичния отдел по структурни политики и 
политика на сближаване и представяне на проучването „Програмата на 
политика на сближаване за 2019 – 2024 г.: основни въпроси за комисията по 
регионално развитие“

Председателят приветства гостуващите оратори и даде думата на:

 Йоханес Лицелман, началник-отдел, тематичен отдел по структурни политики и 
политика на сближаване

 Карлос Мендес, Изследователски център за европейски политики в Делфт, 
водещ изследовател за проучването

Представянията бяха последвани от въпроси и отговори с участието на членовете на 
комисията.

Оратори: Юнус Омаржи, Йоханес Лицелман (ЕП, ГД за вътрешни политики, 
началник-отдел на тематичния отдел по структурни политики и политика на 
сближаване), Карлос Мендес (Изследователски център за европейски политики в 
Делфт), Маури Пекаринен, Томислав Сокол, Ян Олбрехт, Роза Д'Амато, Рафаеле Фито, 
Франческа Донато, Констанце Крел, Франц Богович.

8. Размяна на мнения с Марк Льометър, генерален директор на 
ГД „Регионална и селищна политика“, Европейска комисия

Марк Льометър, генерален директор на ГД „Регионална и селищна политика“, докладва 
относно прилагането на текущата политика на сближаване и отговори на въпросите на 
членовете на комисията.

Оратори: Марк Льометър (Европейска комисия, ГД „Регионална и селищна 
политика“), Корина Крецу, Андрей Новаков, Констанце Крел, Стефан Бижу, Исабел 
Бенхумеа Бенхумеа, Ян Олбрехт, Томислав Сокол, Бронис Ропе, Роза Д'Амато, 
Александра Гезе, Юнус Омаржи.
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9. Одобряване на решенията на координаторите

Тъй като не бяха повдигнати възражения от членовете на комисията, решенията на 
координаторите се считат за одобрени, и по-точно:

1. Дейности с националните парламенти през втората половина на 2019 г.  
___________________________________________________________________________

В отговор на искането на председателя на Съвета на председателите на комисии г-
н Таяни за дневния ред на срещите с националните парламенти за остатъка от 2019 г. 
координаторите решиха да следват предходната процедура за срещи с националните 
парламенти:

i) разрешенията за провеждане на междупарламентарни заседания ще бъдат искани за 
всеки конкретен случай, в подходящия за това момент, и 

ii) комисията по регионално развитие ще продължи да включва, когато това е 
възможно, заседания с представители на националните парламенти в програмите на 
всички командировки на комисията.

2. Командировки през втората половина на 2019 г. и първата половина на 
2020 г. 

___________________________________________________________________________

Командировки през 2019 г.

Координаторите решиха да изпратят шестима членове на комисията в Кастилия-Ла 
Манча (Испания) през 44-та седмица, разпределени между групите, както следва:

EPP – 2; S&D – 2; Renew Europe – 1; Verts – 1; ID – 0; ECR – 0; GUE/NGL – 0;   
независими – 0.

Командировки през 2020 г.

Координаторите постигнаха съгласие, че разпределението на 25-те места на комисията 
по регионално развитие за командировки през 2020 г. ще бъде следното:  

EPP – 7; S&D – 6; Renew Europe – 4; Verts – 2; ID – 2; ECR – 2; GUE/NGL – 1;   
независими – 1.

Политическите групи бяха поканени да изпращат предложения до секретариата на 
комисията по регионално развитие до 19 септември, четвъртък, 12 ч.: след това 
координаторите ще вземат решение на заседанието си на 2 и 3 октомври. 

3. Точкова система за разпределяне на доклади и становища 
___________________________________________________________________________
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Координаторите проведоха обширен дебат относно достойнствата на използването на 
съществуващата точкова система през новия парламентарен мандат:

 в началото на всяко шестмесечие всяка група получава пет точки за всеки 
пълноправен член (всеки независим член получава пет точки индивидуално);

 от групите се приспадат по пет точки всеки път, когато те номинират докладчик; 
две точки всеки път, когато номинират докладчик за становище; 

 групата, на която са останали най-много точки, има първа право на избор дали 
иска или не да отговаря за изготвянето на следващия доклад/становище;

 секретариатът предоставя актуализирана таблица с точките след всяко заседание 
на координаторите;

 точки, които не са били изразходвани до края на шестмесечието, се губят;
 ако член на ЕП премине от една политическа група в друга по време на 

парламентарно шестмесечие, той има право да прехвърли в новата си 
политическа група броя точки, съответстващ на оставащата част от 
шестмесечието минус точките, които вече е използвал.

Беше постигнато споразумение групата на Зелените да разпространи предложение за 
промяна на системата; окончателно решение ще бъде взето на следващото заседание на 
координаторите.

4. Публични изслушвания през втората половина на 2019 г. и първата 
половина на 2020 г.
___________________________________________________________________________

Координаторите взеха решение да продължат да прилагат настоящата система за 
искане на разрешения за изслушванията. Вместо да определя програмата 
предварително за всяко шестмесечие, комисията ще постъпва по следния начин:

- всяко отделно предложение за изслушване ще бъде обсъждано от 
координаторите;
- ако то бъде одобрено, председателят ще пише директно на председателя един 

месец преди датата на изслушването с искане на разрешение за провеждането 
му.  

Беше подчертано, че изслушванията следва да се провеждат само ако може да се 
осигури присъствието на достатъчно членове на ЕП.

5. Възобновяване на дейността: законодателни досиета 
___________________________________________________________________________

По отношение на възобновяването на дейността групата „Renew Europe“ поиска 
официално гласуване. Координаторите взеха решение да подкрепят предложението на 
председателя с 34 гласа „за“ и шест „против“ (изчислено съобразно размера на 
групите):
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 комисията няма да отправи искане за ново отнасяне до комисия за нито едно от 
шестте текущи досиета, тъй като това би довело до ненужно забавяне;

 що се отнася до използването на резерва за изпълнение, комисията ще поднови 
искането си Европейската комисия да оттегли предложението;

 всички преизбрани докладчици ще бъдат преназначени (Новаков и Крел за 
Регламента за общоприложимите разпоредби, Коцолино за ЕФРР и Кохезионния 
фонд, Аримон за Interreg);

 за двете текущи досиета, чийто докладчик не беше преизбран (европейския 
трансграничен механизъм и предварителното финансиране), докладчиците ще 
бъдат определени от групите, които отговаряха за тези две досиета през 
последния мандат, без отново да се приспадат точки. За европейския 
трансграничен механизъм докладчик ще определи групата „Renew Europe“. За 
досието за предварителното финансиране докладчикът ще бъде Анджелика 
Анна Можджановска (ECR).
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6. График на заседанията на комисията по регионално развитие през 2020 г.
___________________________________________________________________________

Координаторите одобриха графика на заседанията на комисията по регионално 
развитие за 2020 г., както е посочено по-долу. При необходимост извънредни заседания 
ще се провеждат в Страсбург, в понеделник вечерта (между 19.00 и 23.00 ч.) и в 
четвъртък сутрин (9.00 – 12.00 ч.).

Координаторите взеха решение, че през 2020 г. следобедните заседания следва да 
започват в 15.00 ч.

Седмица Ден Време
понеделник 20 януари следобед
вторник 21 януари сутрин4
вторник 21 януари следобед
сряда 19 февруари следобед8
четвъртък 20 февруари сутрин
понеделник 16 март следобед

12
вторник 17 март сутрин
сряда 29 април следобед

18
четвъртък 30 април сутрин
сряда 27 май следобед

22
четвъртък 28 май сутрин
понеделник 22 юни следобед

26
вторник 23 юни сутрин
сряда 15 юли сутрин
сряда 15 юли следобед29
четвъртък 16 юли сутрин
вторник 1 септември сутрин36
вторник 1 септември следобед
понеделник 26 октомври следобед

44
вторник 27 октомври сутрин
понеделник 9 ноември следобед

46
вторник 10 ноември сутрин
сряда 2 декември следобед

49 четвъртък 3 декември сутрин
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7. Процедура относно делегираните актове и актовете за изпълнение 
___________________________________________________________________________

Координаторите приеха следните правила относно работата по делегирани актове и по 
актове за изпълнение:

I. Нотификация относно проекти на делегирани актове, актове за изпълнение и 
мерки по процедурата по регулиране с контрол (мерки по RPS)

След като бъде получен от Европейската комисия, секретариатът изпраща 
(предварителния) проект на делегираните актове, на актовете за изпълнение и на 
мерките по RPS, както и последващите изменения, на всички членове на комисията, 
наред със следната информация:

a) правно основание и процедура;
б) кратко обяснение на проекта на акт;
в) дали е възможно възражение или удължаване;
г) крайния срок за възражение или удължаване.

II. Разглеждане на проекти на делегирани актове

Проектите на делегирани актове се включват в дневния ред на следващото заседание на 
комисията за представяне от Европейската комисия. След представянето и размяната на 
мнения, членовете на комисията могат да поискат гласуване на евентуално възражение 
срещу проекта на делегиран акт или за удължаване на периода за разглеждане. Ако 
актът е спешен, комисията може да гласува и ранен отказ от възражение. При липса на 
искания за възражение, удължаване или ранен отказ от възражение, разглеждането на 
проекта на делегиран акт се закрива.

Когато дневният ред на комисията не позволява проект на делегиран акт да бъде 
разгледан на заседание на комисията, решението за възражение, удължаване или ранен 
отказ от възражение може да бъде взето от координаторите чрез писмена процедура.

В случай на възражение, удължаване или ранен отказ от възражение секретариатът 
подготвя проект на резолюция (или писмо) и го изпраща на координаторите за 
одобрение чрез писмена процедура.

III. Разглеждане на проекти на актове за изпълнение

Проектите на актове за изпълнение обикновено не се включват в дневния ред на 
заседанията на комисията. Въпреки това акт за изпълнение може да бъде включен в 
дневния ред на следващото заседание на комисията при изключителни обстоятелства, 
например ако изглежда, че проектът на акта за изпълнение надхвърля изпълнителните 
правомощия, предоставени с основния акт, или че той не е в съответствие с правото на 
Съюза поради други причини (член 112, параграф 2 от Правилника за дейността). 
Членовете на комисията могат да поискат гласуване на евентуално възражение срещу 
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проект на акт за изпълнение. Когато е необходимо, подобно решение може да бъде 
взето и от координаторите чрез писмена процедура.

В случай на възражение секретариатът подготвя проект на резолюция и го предава на 
координаторите за одобрение чрез писмена процедура. Резолюциите на Парламента във 
връзка с възражения срещу актове за изпълнение нямат правно действие.

IV. Разглеждане на проекти на мерки по процедурата по регулиране с контрол 
(мерки по RPS)

Проекти на мерки по RPS се получават много рядко. Мерките по RPS са специфична 
категория акт за изпълнение, който се приема въз основа на разпоредбите, въведени 
преди Договора от Лисабон, и по отношение на който Парламентът има право на 
възражение. Проектите на мерките по RPS обикновено не се включват в дневния ред на 
заседанията на комисията. Въпреки това мярка по RPS може да бъде включена в 
дневния ред на следващото заседание на комисията при изключителни обстоятелства, 
например ако изглежда, че проектът на мярка по RPS превишава изпълнителните 
правомощия, предоставени в основния акт (член 112, параграф 4 от Правилника за 
дейността). Членовете на комисията могат да поискат гласуване на евентуално 
възражение срещу проект на акт за изпълнение. Когато е необходимо, подобно решение 
може да бъде взето и от координаторите чрез писмена процедура.

В случай на възражение секретариатът подготвя проект на резолюция и го предава на 
координаторите за одобрение чрез писмена процедура.

V. Заседания на експертните групи и на комитетите по комитология

Експертните групи и комитетите по комитология са съставени от експерти от 
държавите членки и от други експерти. Тези групи са форум за съгласуване между 
Комисията и държавите членки преди приемането на делегирани актове и на актове за 
изпълнение.

Секретариатът на комисията по регионално развитие обикновено получава покани за 
следните заседания на експертни групи и комитети по комитология: 

a) експертна група по въпросите на европейските структурни и инвестиционни 
фондове (EGESIF);

б) експертна група относно териториалното сътрудничество и градските въпроси 
(EGTCUM);

в) експертна група относно делегираните актове и актовете за изпълнение за 
европейските структурни и инвестиционни фондове (EGDIA);

г) Комитет за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове 
(COESIF).

Когато е целесъобразно с оглед на работата на комисията, член на секретариата 
присъства на заседанията и изготвя кратък доклад. Секретариатът изпраща докладите и 
пълния набор от документи, разгледани на заседанията, на всички членове на 
комисията.
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VI. Архивиране

Секретариатът на комисията по регионално развитие съхранява електронни копия на 
всички имащи отношение документи.
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8. Разни въпроси 
___________________________________________________________________________

Председателят съобщи, че е получил писмо от г-н Барние, преговарящ от страна на ЕС 
по оттеглянето на Обединеното кралство, с предложение да дойде на заседание на 
комисията с цел обсъждане на последиците от излизането на Обединеното кралство от 
ЕС в областта на регионалната политика.

Координаторите взеха решение г-н Барние да бъде поканен да говори пред комисията 
преди деня на излизането на Обединеното кралство от ЕС (31 октомври), за да бъдат 
изслушани възгледите му относно последиците от Брексит.

По предложение на председателя координаторите взеха също така решение да назначат 
един или двама специални докладчици по Брексит, които да проследят въпроса от 
името на комисията.

10. Разни въпроси

Няма.

11. Следващи заседания
 2 октомври 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
 3 октомври 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.20 ч.
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