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Europa-Parlamentet
2019-2024

Regionaludviklingsudvalget

REGI_PV(2019)0903_1

PROTOKOL
Mødet den 3. september 2019 kl. 10.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet torsdag den 3. september 2019 kl. 10.07 af Younous Omarjee (formand)

1. Vedtagelse af dagsorden REGI_OJ (2019)0903_1

Dagsordenen vedtoges i den form, der fremgår af denne protokol.

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne
 den 10. juli 2019 PV – PE639.754v01-00
 den 23. juli 2019 PV – PE639.876v01-00

Da medlemmerne ikke gjorde indsigelse, anses disse protokoller for at være godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at der i sommerpausen havde været mange ødelæggende brande på De 
Kanariske Øer, og at han havde sendt et budskab om solidaritet til chefen for 
regionalregeringen på vegne af Regionaludviklingsudvalget. Han berettede også om 
drøftelserne på det seneste møde i Udvalgsformandskonferencen om udvalgshøringer af de 
indstillede kommissærer. Han sagde, at høringerne af kommissærerne ville finde sted i uge 40 
og 41 fra den 30. september til den 8. oktober, og at afstemningen om hele Kommissionen 
ville finde sted i Strasbourg under mødeperioden i oktober.

4. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle 
sektioner

REGI/9/00551
2019/2028(BUD)

Ordfører:

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

Kor.udv.:
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BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Behandling af udkast til udtalelse
 Frist for ændringsforslag: den 9. september 2019 kl. 17.00

Younous Omarjee forelagde sit udkast til udtalelse og besvarede indlæg fra medlemmerne.

Indlæg: Younous Omarjee, Maria Spyraki, Tonino Picula, Ondřej Knotek, Alexandra Geese, 
Raffaele Fitto, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Daniel Buda, Francesca Donato, Leig 
Hognas (Europa-Kommissionen, GD REGIO).

5. Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilagene til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Kor.udv.:
REGI

 Redegørelse fra Kommissionen

Oliver Mueller fra Kommissionen forelagde udkastet til delegeret forordning om territoriale 
enheder for indsamling af statistiske oplysninger og besvarede indlæg fra medlemmerne.

Ved debattens afslutning sagde formanden, at da der ikke var gjort indsigelse mod udkastet til 
delegeret forordning, var udvalgets behandling af udkastet til forordning afsluttet.

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

Mødet udsat kl. 11.15.

* * *

For lukkede døre
Koordinatorerne mødtes for lukkede døre. 

* * *

Mødet genåbnet kl. 15.07 under forsæde af Younous Omarjee (formand).

Den 3. september 2019, kl. 15.00 - 18.30
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Formanden gjorde medlemmerne opmærksomme på, at koordinatorerne havde holdt møde 
ved afslutningen på formiddagsmødet og truffet en række beslutninger, som efterfølgende var 
blevet sendt til medlemmerne pr. e-mail til godkendelse.

7. Indledning til temaafdeling B og præsentation af en studie "Dagsordenen for 
samhørighedspolitikken 2019 - 2024: Centrale spørgsmål for REGI-udvalget"

Formanden bød oplægsholderne velkommen og gav ordet til:

 Johannes Litzelmann, kontorchef, Temaafdeling for Struktur- og Samhørighedspolitik

 Carlos Mendez, European Policies Research Centre Delft (EPRC Delft), førende 
forsker i undersøgelsen

Oplæggene blev efterfulgt af en spørgerunde med medlemmerne.

Indlæg: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (EP, DG IPOL, kontorchef for 
temaafdeling), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan 
Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Drøftelse med Marc Lemaître, generaldirektør for Regionalpolitik og Bypolitik 
(REGIO), Kommissionen

Marc Lemaître, generaldirektør for Regionalpolitik og Bypolitik, rapporterede om 
gennemførelsen af den nuværende samhørighedspolitik og besvarede indlæg fra 
medlemmerne.

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

9. Godkendelse af koordinatorernes afgørelser

Da medlemmerne ikke gjorde indsigelse, anses koordinatorernes beslutninger for at være 
godkendt, nemlig:

1. Aktiviteter med de nationale parlamenter i anden halvdel af 2019  
___________________________________________________________________________

Som svar på anmodningen fra formanden for Udvalgsformandskonferencen, Antonio Tajani, 
om dagsordenen for møder med de nationale parlamenter i resten af 2019 besluttede 
koordinatorerne at følge den tidligere procedure for møder med de nationale parlamenter:

i) Der vil blive anmodet om tilladelse til at afholde interparlamentariske møder fra sag til sag, 
når tiden er inde, og 

ii) REGI vil fortsat, hvor det er muligt, holde møder med repræsentanter for de nationale 
parlamenter i programmerne for alle REGI-delegationsrejser.
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2. Tjenesterejser i andet halvår af 2019 og første halvdel af 2020 
___________________________________________________________________________

Tjenesterejser i 2019

Koordinatorerne besluttede at sende 6 medlemmer til Castilla-La Mancha (Spanien) i uge 44 
fordelt på følgende grupper:

EPP - 2; S&D - 2; Renew Europe - 1; Verts/ALE - 1; ID - 0; ECR - 0; GUE/NGL - 0;   
Løsgænger (NI) — 0.

Tjenesterejser i 2020

Koordinatorerne vedtog, at fordelingen af REGI-udvalgets 25 pladser på delegationsrejser i 
2020 var som følger:  

EPP - 7; S&D - 6; Renew Europe - 4; Verts/ALE - 2; ID - 2; ECR - 2; GUE/NGL - 1;   
Løsgænger (NI) — 1.

De politiske grupper blev opfordret til at sende forslag til REGI-sekretariatet senest torsdag 
den 19. september kl. 12. Koordinatorerne ville derefter træffe afgørelse på mødet den 2. og 
3. oktober 2017. 

3. Pointsystem for fordeling af betænkninger og udtalelser 
___________________________________________________________________________

Koordinatorerne havde en indgående debat om fordelene ved at anvende det eksisterende 
pointsystem for den nye valgperiode:

 ved begyndelsen af hver halve valgperiode får hver gruppe tildelt 5 point for hvert af 
deres faste medlemmer (løsgængerne får individuelt tildelt 5 point)

 grupperne afgiver 5 point, hver gang de udnævner en ordfører for en betænkning og 
2 point hver gang de udpeger en ordfører for udtalelsen 

 den gruppe, som har flest point tilbage, har førsteret til at vælge, om den ønsker at få 
tildelt den næste betænkning/udtalelse eller ej

 sekretariatet fremlægger en ajourført pointtavle efter hvert koordinatormøde
 ubrugte point ved den halve valgperiodes udløb bortfalder
 hvis et medlem skifter politisk gruppe i løbet af den halve valgperiode, har 

vedkommende ret til at overføre et antal point til den nye gruppe svarende til den 
resterende del af den halve valgperiode minus de point, som vedkommende allerede 
har opbrugt.

Der var enighed om, at Verts/ALE-Gruppen ville rundsende et forslag til et ændret system. 
Koordinatorerne ville træffe afgørelse på næste møde.

4. Offentlige høringer i anden halvdel af 2019 og første halvdel af 2020
___________________________________________________________________________
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Koordinatorerne besluttede at fortsætte med det nuværende system for anmodning om 
tilladelse til høringer. I stedet for at træffe afgørelse om et program forud for hvert halvår skal 
udvalget gå frem som følger:

- alle forslag til en høring ville blive drøftet af koordinatorerne fra sag til sag
- hvis der var enighed herom ville formanden skrive direkte til formanden en måned før 

høringsdatoen med anmodning om tilladelse til at afholde den.  

Det blev understreget, at der kun skulle afholdes høringer, hvis medlemmernes deltagelse 
kunne garanteres.

5. Fortsættelse af igangværende arbejde: lovgivningssager 
___________________________________________________________________________

Med hensyn til videreførelse af arbejdet anmodede gruppen Renew-Europe om, at der blev 
afholdt en formel afstemning. Koordinatorerne besluttede at følge formandens forslag med 
34 stemmer for 6 og imod (vægtet efter gruppestørrelse):

 Udvalget ville ikke anmode om fornyet henvisning af nogen af de seks igangværende 
sager, da dette ville medføre en unødig forsinkelse

 Hvad angår anvendelsen af resultatreserven, gentager udvalget sin anmodning om, at 
Kommissionen trækker forslaget tilbage

 Alle genvalgte ordførere ville blive genudnævnt (Novakov og Krehl for forordningen 
om fælles bestemmelser, Cozzolino for EFRU-SF, Arimont for Interreg)

 Med hensyn til de to igangværende sager, hvor ordføreren ikke var blevet genvalgt 
(ECBM og forfinansiering), vil ordførerne blive udpeget af de grupper, der var 
ansvarlige for disse to sager i den sidste mandatperiode, uden at der bliver brugt point 
igen. Med hensyn til den europæiske grænse- og kystvagt ville Renew Europe give et 
navn. Med hensyn til forfinansieringsfilen ville ordføreren være Andżelika Anna 
Możdżanowska (ECR).
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6. REGI-udvalgets mødekalender for 2020
___________________________________________________________________________

Koordinatorerne godkendte REGI-udvalgets mødekalender for 2020 som vist nedenfor. Om 
nødvendigt afholdes der ekstraordinære møder mandag aften i Strasbourg (kl. 19 - 23) og 
torsdag formiddag (kl. 9 - middag).

Koordinatorerne besluttede, at eftermiddagsmøder i 2020 skulle begynde kl. 15.00.

Uge Dag Klokkeslæt
mandag 20. januar eftermiddag
tirsdag 21. januar morgen4
tirsdag 21. januar eftermiddag
onsdag 19. februar eftermiddag8
torsdag 20. februar morgen
mandag 16. marts eftermiddag

12
tirsdag 17. marts morgen
onsdag 29. april eftermiddag

18
torsdag 30. april morgen
onsdag 27. maj eftermiddag

22
torsdag 28. maj morgen
mandag 22. juni eftermiddag

26
tirsdag 23. juni morgen
onsdag 15. juli morgen
onsdag 15. juli eftermiddag29
torsdag 16. juli morgen
tirsdag 1. september morgen36
tirsdag 1. september eftermiddag
mandag 26. oktober eftermiddag

44
tirsdag 27. oktober morgen
mandag 9. november eftermiddag

46
tirsdag 10. november morgen
onsdag 2. december eftermiddag

49 torsdag 3. december morgen



PV\1188030DA.docx 7/14 PE641.079v01-00

DA

7. Procedure for delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter 
___________________________________________________________________________

Koordinatorerne vedtog følgende regler for behandling af delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter:

I. Meddelelse om udkast til delegerede retsakter, gennemførelsesretsakter og 
foranstaltninger i henhold til forskriftsproceduren med kontrol (foranstaltninger under 
forskriftsproceduren med kontrol)

Når (foreløbige) udkast til delegerede retsakter, gennemførelsesretsakter og 
forskriftsproceduren med kontrol samt efterfølgende ændringer er modtaget fra 
Kommissionen, vil sekretariatet sende det til hele udvalget med følgende oplysninger:

a) retsgrundlaget og proceduren
b) en kort redegørelse for udkastet til retsakt
c) om en indsigelse eller forlængelse er mulig
d) fristen for indsigelse eller forlængelse.

II. Behandling af udkast til delegerede retsakter

Udkast til delegerede retsakter sættes på dagsordenen for det følgende udvalgsmøde med 
henblik på forelæggelse ved Kommissionen. Efter forelæggelsen og en udveksling af 
synspunkter kan medlemmerne anmode om en afstemning om en eventuel indsigelse mod 
udkastet til delegeret retsakt eller om en forlængelse af indsigelsesfristen. Hvis retsakten 
haster, kan udvalget også stemme om en fremrykket meddelelse om, at der ikke vil blive gjort 
indsigelse. Hvis der ikke foreligger nogen anmodninger om indsigelse, forlængelse eller 
fremrykket meddelelse om, at der ikke vil blive gjort indsigelse, vil behandlingen af udkastet 
til den delegerede retsakt blive afsluttet.

Hvis udvalgets dagsorden ikke giver mulighed for at behandle et udkast til delegeret retsakt 
på et udvalgsmøde, kan koordinatorerne træffe afgørelse om indsigelse, forlængelse eller 
fremrykket meddelelse om, at der ikke vil blive gjort indsigelse, ved skriftlig procedure.

I tilfælde af indsigelse, forlængelse eller en fremrykket meddelelse om, at der ikke vil blive 
gjort indsigelse, udarbejder sekretariatet et udkast til beslutning og rundsender det til 
koordinatorerne til godkendelse ved skriftlig procedure.

III. Behandling af udkast til gennemførelsesretsakter

Udkast til gennemførelsesretsakter sættes normalt ikke på dagsordenen for udvalgsmøderne. 
En gennemførelsesretsakt kan dog sættes på dagsordenen for det næste udvalgsmøde under 
ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis det ser ud til, at udkastet til gennemførelsesretsakt 
overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er tildelt i basisretsakten, eller hvis det på anden 
vis er juridisk uholdbart (forretningsordenens artikel 112, punkt 2). Medlemmerne kan 
anmode om afstemning om en eventuel indsigelse mod et udkast til gennemførelsesretsakt. 
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Om nødvendigt kan en sådan afgørelse også træffes af koordinatorerne ved skriftlig 
procedure.

I tilfælde af indsigelse udarbejder sekretariatet et udkast til beslutning og rundsender det til 
koordinatorerne til godkendelse ved skriftlig procedure. Parlamentets beslutninger, der gør 
indsigelse mod gennemførelsesretsakter, har ikke retsvirkning.

IV. Behandling af udkast i henhold til forskriftsproceduren med kontrol 
(foranstaltninger under forskriftsproceduren med kontrol)

Meget lejlighedsvist modtages udkast til foranstaltninger under forskriftsproceduren med 
kontrol. Foranstaltninger under forskriftsproceduren med kontrol er en specifik kategori af 
gennemførelsesretsakter vedtaget på grundlag af bestemmelser fra Lissabontraktaten, hvor 
Parlamentet har ret til at gøre indsigelse. Foranstaltninger under forskriftsproceduren med 
kontrol sættes normalt ikke på dagsordenen for udvalgsmøderne. En foranstaltning under 
forskriftsproceduren med kontrol kan dog sættes på dagsordenen for det næste udvalgsmøde 
under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis det ser ud til, at udkastet til foranstaltning 
under forskriftsproceduren med kontrol overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er tildelt 
i basisretsakten, eller hvis det på anden vis er juridisk uholdbart (forretningsordenens artikel 
112, punkt 4). Medlemmerne kan anmode om afstemning om en eventuel indsigelse mod et 
udkast til gennemførelsesretsakt. Om nødvendigt kan en sådan afgørelse også træffes af 
koordinatorerne ved skriftlig procedure.

I tilfælde af indsigelse udarbejder sekretariatet et udkast til beslutning og rundsender det til 
koordinatorerne til godkendelse ved skriftlig procedure.

V. Møder i ekspertgrupper og komitologi

Ekspertgrupper og komitologiudvalg består af eksperter fra medlemsstaterne og andre 
eksperter. Disse grupper er et forum for samråd mellem Kommissionen og medlemsstaterne 
inden vedtagelsen af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

REGI sekretariatet modtager normalt en indbydelse til følgende ekspertgruppemøder og 
komitologimøder: 

a) Ekspertgruppen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde (EGESIF)
b) Ekspertgruppen vedrørende territorialt samarbejde og bymæssige anliggender 

(EGTCUM)
c) Ekspertgruppen om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedrørende de 

europæiske struktur- og investeringsfonde (EGDIA)
d) Koordineringsudvalget vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 

(COESIF).

Hvis det er relevant for udvalgets arbejde, deltager et medlem af sekretariatet i møderne og 
udarbejder en kort rapport. Sekretariatet rundsender rapporterne og alle dokumenter, der blev 
behandlet på møderne, til hele udvalget.

VI. Arkivering
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REGI-sekretariatet vil opbevare elektroniske kopier af alle relevante dokumenter.
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8. Diverse sager 
___________________________________________________________________________

Formanden meddelte, at han havde modtaget et brev fra Michel Barnier, EU's forhandler om 
Det Forenede Kongeriges udtræden, hvor denne tilbød at komme til et udvalgsmøde for at 
drøfte konsekvenserne af brexit for regionalpolitikken.

Koordinatorerne besluttede, at Michel Barnier skulle indbydes til at tale til udvalget før brexit 
(den 31. oktober) med henblik på at høre hans synspunkter om konsekvenserne af brexit.

På formandens forslag besluttede koordinatorerne også at udpege en eller to særlige ordførere 
for brexit, som ville følge sagen på udvalgets vegne.

10. Diverse sager

Ingen sager under dette punkt.

11. Næste møder
 Den 2. oktober 2019 kl. 9.00 - 12.30 og kl. 15.00 - 18.30 i Bruxelles
 Den 3. oktober 2019 kl. 09.00-12.30 (Bruxelles)

Mødet hævet kl. 18.20.

 



PV\1188030DA.docx 11/14 PE641.079v01-00

DA

 

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
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Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Younous Omarjee (P), 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

Pascal Arimont, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Corina Crețu, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, 
Christian Doleschal, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Mircea-Gheorghe Hava, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej 
Knotek, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, 
Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé

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, Daniel Buda, Rosanna Conte, Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Laurence Farreng, 
Alexandra Geese, Mónica Silvana González, Hannes Heide, Krzysztof Jurgiel, Stelios Kympouropoulos, Jan Olbrycht, Dimitrios 
Papadimoulis, Mauri Pekkarinen, Tonino Picula, Bronis Ropė, Tomislav Sokol, Maria Spyraki

209 (7)

216 (3)

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:
3.9.2019
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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/ 
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