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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro regionální rozvoj

REGI_PV(2019)0903_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 3. září 2019 od 10:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v úterý 3. září 2019 v 10:07 a předsedal jí Younous Omarjee (předseda).

1. Přijetí pořadu jednání REGI_OJ (2019)0903_1

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Schválení zápisů ze schůzí:
 10. července 2019 PV – PE639.754v01-00
 23. července 2019 PV – PE639.876v01-00

Vzhledem k tomu, že členové nevznesli žádné námitky, považuje se tento zápis za schválený.

3. Sdělení předsedy

Předseda informoval o tom, že během letní přestávky došlo na Kanárských ostrovech 
k mnoha ničivým požárům a že jménem Výboru pro regionální rozvoj zaslal poselství 
solidarity vedoucímu představiteli regionální vlády. Předseda informoval také o rozpravě 
během posledních zasedání Konference předsedů výborů, která se týkala slyšení kandidátů na 
komisaře ve výborech. Předseda sdělil, že se slyšení kandidátů na komisaře uskuteční ve 40. 
a 41. týdnu, od 30. září do 8. října, a že hlasování o celé Komisi bude uspořádáno během 
říjnového zasedání ve Štrasburku.

4. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

Předseda:

Younous Omarjee (GUE/NGL) PA – PE639.988v01-00

Příslušný výbor:
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BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 projednání návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. září 2019, 17:00

Pan Omarjee představil svůj návrh stanoviska a reagoval na připomínky poslanců.

Vystoupili: Younous Omarjee, Maria Spyraki, Tonino Picula, Ondřej Knotek, Alexandra 
Geese, Raffaele Fitto, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Daniel Buda, Francesca Donato, 
Leig Hognas (EK, GŘ REGIO).

5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace 
územních statistických jednotek (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Příslušný 
výbor: REGI

 vystoupení Komise

Pan Oliver Mueller z Komise představil návrh nařízení v přenesené pravomoci o územních 
jednotkách pro shromažďování statistických údajů a reagoval na připomínky poslanců.

V závěru diskuse předseda konstatoval, že vzhledem k tomu, že k návrhu nařízení v přenesené 
pravomoci nebyly vzneseny námitky, posouzení tohoto nařízení výborem bylo uzavřeno. 

Vystoupili: Oliver Mueller (ESTAT, EK), Younous Omarjee, Andrey Novakov, Constanze 
Krehl, Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Martina Michels, Raffaele Fitto, 
Bronis Ropė, Daniel Buda.

Schůze byla přerušena v 11:15.

* * *

Neveřejná schůze
Koordinátoři se sešli na neveřejné schůzi. 

* * *

Schůze byla znovu zahájena v 15:07 a předsedal jí Younous Omarjee (předseda).

3. září 2019, 15:00–18:30

Předseda upozornil členy, že se koordinátoři sešli po skončení ranního zasedání a přijali řadu 
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rozhodnutí, která byla postupně e-mailem zaslána poslancům ke schválení.

7. Úvod do činnosti tematické sekce B a předložení studie „Agenda pro politiku 
soudržnosti na období 2019–2024: Otázky klíčové pro výbor REGI“

Předseda přivítal hostující řečníky a předal jim slovo. Vystoupili:

 Johannes Litzelmann, vedoucí oddělení, Tematická sekce Strukturální politika 
a politika soudržnosti 

 Carlos Mendez, Výzkumné centrum evropské politiky Delft (EPRC Delft), vedoucí 
výzkumný pracovník pro tuto studii

Po vystoupeních následovala doba vyhrazená pro diskusi s poslanci.

Vystoupili: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (EP, GŘ IPOL, vedoucí oddělení 
tematické sekce), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan 
Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Výměna názorů s Marcem Lemaîtrem, generálním ředitelem pro regionální a 
městskou politiku (REGIO), Evropská komise

Marc Lemaître, generální ředitel pro regionální a městskou politiku, informoval o provádění 
stávající politiky soudržnosti a reagoval na připomínky poslanců.

Vystoupili: Marc Lemaître (EK – GŘ REGIO), Corina Crețu, Andrey Novakov, Constanze 
Krehl, Stéphane Bijoux, Isabel Benjumea, Jan Olbrycht, Tomislav Sokol, Bronis Ropė, Rosa 
D'Amato, Alexandra Geese, Younous Omarjee.

9. Schválení rozhodnutí koordinátorů

Vzhledem k tomu, že poslanci nevznesli žádné námitky, rozhodnutí koordinátorů se považují 
za schválená, konkrétně:

1. Činnosti s vnitrostátními parlamenty v druhé polovině roku 2019
___________________________________________________________________________

V reakci na žádost předsedy Konference předsedů výborů pana Tajaniho týkající se programu 
schůzí s vnitrostátními parlamenty na zbývající část roku 2019 koordinátoři rozhodli, že se u 
schůzí s vnitrostátními parlamenty použije dosavadní postup:

i) o povolení uspořádat meziparlamentní schůze se bude žádat případ od případu ve vhodnou 
dobu a 

ii) výbor REGI bude schůze se zástupci vnitrostátních parlamentů v rámci možnosti nadále 
zahrnovat do programu všech pracovních cest výboru REGI.

2. Pracovní cesty ve druhé polovině roku 2019 a v první polovině roku 2020 
___________________________________________________________________________
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Pracovní cesty v roce 2019

Koordinátoři rozhodli o vyslání 6 poslanců do Castilla-la-Mancha (Španělsko) ve 44. týdnu, 
přičemž budou mezi skupiny rozděleni takto:

PPE – 2; S&D – 2; Renew Europe – 1; Verts/ALE – 1; ID – 0; ECR – 0; GUE/NGL – 0; 
Nezařazení poslanci (NI) – 0.

Pracovní cesty v roce 2020

Koordinátoři souhlasili s tím, že rozpis 25 míst výboru REGI na pracovní cesty v roce 2020 
bude následující:

PPE – 7; S&D – 6; Renew Europe – 4; Verts/ALE – 2; ID – 2; ECR – 2; GUE/NGL – 1; 
Nezařazení poslanci (NI) – 1.

Politické skupiny byly vyzvány, aby zaslaly návrhy sekretariátu výboru REGI do čtvrtka 19. 
září 12:00. Koordinátoři poté přijmou rozhodnutí na své schůzi, která se uskuteční ve dnech 
2.–3. října. 

3. Bodový systém přidělování zpráv a stanovisek 
___________________________________________________________________________

Koordinátoři uspořádali rozsáhlou diskusi o výhodách spojených s používáním stávajícího 
bodového systému v novém volebním období:

 na začátku každé poloviny volebního období obdrží každá skupina 5 bodů za každého 
řádného člena (každý nezařazený poslanec obdrží 5 bodů jako jednotlivec);

 skupině bude odečteno 5 bodů pokaždé, když jmenuje zpravodaje, a 2 body pokaždé, 
když jmenuje zpravodaje pro stanovisko; 

 skupina s nejvyšším počtem zbývajících bodů si jako první může zvolit, zda si přeje 
žádat o přidělení příští zprávy/stanoviska, či nikoli;

 sekretariát po každé schůzi koordinátorů připraví aktualizovanou tabulku bodů;
 body, které nebudou využity do konce poloviny volebního období, propadnou;
 přejde-li poslanec/poslankyně v průběhu poloviny parlamentního volebního období z 

jedné politické skupiny do jiné, je oprávněn/a předat své nové politické skupině počet 
bodů odpovídající zbývající části poloviny volebního období mínus body, které již 
využil/a.

Bylo dohodnuto, že skupina Verts-ALE rozešle návrh na změněný systém: konečné 
rozhodnutí bude přijato na příští schůzi koordinátorů.

4. Veřejná slyšení v druhé polovině roku 2019 a v první polovině roku 2020
___________________________________________________________________________

Koordinátoři se rozhodli nadále používat současný systém žádostí o povolení slyšení. 
Namísto rozhodování o programu na každé pololetí předem budou výbory postupovat takto:
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– každý návrh na slyšení projednají koordinátoři případ od případu;
– pokud bude schválen, předseda měsíc před termínem slyšení napíše přímo předsedovi 

Parlamentu a požádá o povolení slyšení uspořádat.

Bylo zdůrazněno, že by se slyšení měla pořádat, pouze pokud lze zaručit dostatečnou účast 
poslanců.

5. Pokračování jednání: legislativní záležitosti 
___________________________________________________________________________

Pokud jde o pokračování jednání, skupina Renew Europe požádala o uspořádání formálního 
hlasování. Koordinátoři se rozhodli podpořit návrh předsedy 34 hlasy pro a 6 hlasy proti 
(váženými podle velikosti skupiny):

 Výbor nebude požadovat opětovné postoupení u žádné ze šesti projednávaných 
záležitostí, neboť by to vedlo ke zbytečnému prodlení; 

 pokud jde o využití výkonnostní rezervy, výbor zopakuje svou žádost, aby Komise 
vzala návrh zpět;

 všichni znovuzvolení zpravodajové budou opětovně jmenováni (Novakov a Krehl pro 
nařízení o společných ustanoveních, Cozzolino pro EFRR-FS, Arimont pro Interreg);

 u dvou projednávaných záležitostí, kde zpravodaj nebyl znovu zvolen (Evropský 
přeshraniční mechanismus a předběžné financování), budou zpravodajové jmenováni 
skupinami, které byly těmito dvěma záležitostmi pověřené v minulém volebním 
období, aniž by byly opětovně vynaloženy body. Ve věci evropského přeshraničního 
mechanismu sdělí jméno skupina Renew Europe. Ve věci předběžného financování 
bude zpravodajkou Andżelika Anna Możdżanowska (ECR).
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6. Harmonogram schůzí výboru REGI na rok 2020
___________________________________________________________________________

Koordinátoři schválili harmonogram schůzí výboru REGI na rok 2020, jak je uveden níže. 
V případě potřeby se budou konat mimořádné schůze ve Štrasburku v pondělí večer (od 19 do 
23 hodin) a ve čtvrtek ráno (od 9 do 12 hodin).

Koordinátoři rozhodli, že odpolední schůze v roce 2020 budou začínat v 15:00.

Týden Den Čas
pondělí 20. ledna odpoledne
úterý 21. ledna dopoledne4.
úterý 21. ledna odpoledne
středa 19. února odpoledne8.
čtvrtek 20. února dopoledne
pondělí 16. března odpoledne

12.
úterý 17. března dopoledne
středa 29. dubna odpoledne

18.
čtvrtek 30. dubna dopoledne
středa 27. května odpoledne

22.
čtvrtek 28. května dopoledne
pondělí 22. června odpoledne

26.
úterý 23. června dopoledne
středa 15. července dopoledne
středa 15. července odpoledne29.
čtvrtek 16. července dopoledne
úterý 1. září dopoledne36.
úterý 1. září odpoledne
pondělí 26. října odpoledne

44.
úterý 27. října dopoledne
pondělí 9. listopadu odpoledne

46.
úterý 10. listopadu dopoledne
středa 2. prosince odpoledne

49. čtvrtek 3. prosince dopoledne
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7. Postup pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty 
___________________________________________________________________________

Koordinátoři přijali následující pravidla pro práci s akty v přenesené pravomoci 
a s prováděcími akty:

I. Notifikace návrhů aktů v přenesené pravomoci, prováděcích aktů a opatření v rámci 
regulativního postupu s kontrolou

Jakmile sekretariát obdrží od Komise (předběžné) návrhy aktů v přenesené pravomoci, 
prováděcích aktů a opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou, předá je spolu 
s následnými úpravami celému výboru, a to s těmito informacemi:

a) právní základ a postup;
b) stručné vysvětlení návrhu aktu;
c) zda je možná námitka nebo prodloužení;
d) lhůta pro předložení námitky nebo prodloužení.

II. Projednání návrhu aktů v přenesené pravomoci

Návrhy aktů v přenesené pravomoci se zařadí na program příští schůze výboru k předložení 
Komisí. Po předložení a výměně názorů mohou poslanci požádat o hlasování o případné 
námitce k návrhu aktu v přenesené pravomoci, nebo o prodloužení období projednávání. 
Pokud je akt naléhavý, může výbor také hlasovat o včasném prohlášení, že nebude vznesena 
námitka. Pokud nebude podána žádost o vyslovení námitky či prodloužení nebo včasné 
prohlášení, že nebude vznesena námitka, bude projednávání návrhu aktu v přenesené 
pravomoci uzavřeno. 

Pokud program výboru neumožňuje projednání návrhu aktu v přenesené pravomoci na schůzi 
výboru, rozhodnutí o námitce či prodloužení nebo včasné prohlášení, že nebude vznesena 
námitka, mohou přijmout koordinátoři písemným postupem.

V případě námitky, prodloužení nebo včasného prohlášení, že nebude vznesena námitka, 
sekretariát připraví návrh usnesení (nebo dopis) a rozešle jej koordinátorům ke schválení 
písemným postupem.

III. Projednání návrhů prováděcích aktů

Návrhy prováděcích aktů se obvykle nezařazují na program schůzí výboru. Prováděcí akt však 
může být zařazen na program příští schůze výboru ve výjimečných případech, například 
pokud se zdá, že návrh prováděcího aktu překračuje prováděcí pravomoci svěřené 
v základním

legislativním aktu nebo z jiných důvodů není v souladu s právem Unie (čl. 112 odst. 2 
jednacího řádu). Poslanci mohou požádat o hlasování o případné námitce k návrhu 
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prováděcího aktu. Pokud je to nezbytné, mohou toto rozhodnutí přijmout také koordinátoři 
písemným postupem.

V případě námitky připraví sekretariát návrh usnesení a rozešle jej koordinátorům ke 
schválení písemným postupem. Usnesení Parlamentu s námitkami k prováděcím aktům 
nemají žádný právní účinek.

IV. Projednání návrhů opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou

Návrhy opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou lze obdržet jen velmi výjimečně. 
Opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou představují specifickou kategorii 
prováděcího aktu přijímaného na základě ustanovení před Lisabonskou smlouvou, kdy má 
Parlament právo vznést námitku. Návrhy opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou 
se obvykle nezařazují na program schůzí výboru. Avšak určité opatření v rámci regulativního 
postupu s kontrolou může být zařazeno na program příští schůze výboru ve výjimečných 
případech, například pokud se zdá, že návrh opatření v rámci regulativního postupu 
s kontrolou překračuje prováděcí pravomoci svěřené základním aktem (čl. 112 odst. 4 
jednacího řádu). Poslanci mohou požádat o hlasování o případné námitce k návrhu 
prováděcího aktu. Pokud je to nezbytné, mohou takové rozhodnutí přijmout také koordinátoři 
písemným postupem.

V případě námitky připraví sekretariát návrh usnesení a rozešle jej koordinátorům ke 
schválení písemným postupem.

V. Skupina odborníků a projednávání ve výborech

Skupiny odborníků a výbory komitologie se skládají z odborníků členských států a z dalších 
odborníků. Tyto skupiny představují fórum pro dosažení dohody mezi Komisí a členskými 
státy před přijetím aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

Sekretariát výboru REGI dostává obvykle pozvání do následujících skupin odborníků 
a k projednávání ve výborech: 

a) odborná skupina pro evropské strukturální a investiční fondy (EGESIF);
b) odborná skupina pro územní spolupráci a problematiku měst (EGTCUM);
c) odborná skupina pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty pro evropské 

strukturální a investiční fondy (EGDIA);
d) koordinační výbor pro evropské strukturální a investiční fondy (COESIF).

Pokud je to relevantní pro práci výboru, účastní se schůzí jeden člen sekretariátu a vypracuje 
stručnou zprávu. Sekretariát rozešle celému výboru zprávy a veškeré dokumenty 
projednávané na schůzích.

VI. Archivace

Sekretariát výboru REGI uchová elektronické kopie všech příslušných dokumentů.
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8. Různé 
___________________________________________________________________________

Předseda informoval o tom, že obdržel dopis od pana Barniera, vyjednavače Evropské unie 
o vystoupení Spojeného království, s nabídkou, že se zúčastní některé schůze výboru s cílem 
diskutovat o dopadu brexitu v oblasti regionální politiky.

Koordinátoři rozhodli, že by pan Barnier měl být pozván tak, aby promluvil ve výboru před 
datem brexitu (31. října), aby bylo možné si vyslechnout jeho názory na důsledky brexitu.

Na základě předsedova návrhu se koordinátoři také rozhodli jmenovat jednoho nebo dva 
zvláštní zpravodaje o brexitu, kteří budou tuto záležitost sledovat jménem výboru.

10. Různé

—

11. Příští schůze
 2. října 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)
 3. října 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

Schůze skončila v 18:20.
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