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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

REGI_PV(2019)0903_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2017, 10.00-12.30 και 15.00-18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, στις 10.07, υπό την προεδρία του Younous 
Omarjee, προέδρου.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης REGI_OJ (2019)0903_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της
 10ης Ιουλίου 2019 PV – 

PE639.754v01-00
 23ης Ιουλίου 2019 PV – 

PE639.876v01-00

Καθώς δεν εγείρονται ενστάσεις από τους βουλευτές, τα εν λόγω πρακτικά θεωρούνται 
εγκριθέντα.

3. Ανακοινώσεις της προεδρίας

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι, κατά τις θερινές διακοπές, εκδηλώθηκαν πολλές καταστροφικές 
πυρκαγιές στις Κανάριες Νήσους και ότι έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον επικεφαλής 
της περιφερειακής κυβέρνησης εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κάνει 
επίσης έναν απολογισμό των συζητήσεων που διεξήχθησαν κατά την τελευταία συνεδρίαση 
της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών σχετικά με τις ακροάσεις των ορισθέντων 
Επιτρόπων από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αναφέρει ότι οι ακροάσεις των Επιτρόπων 
θα πραγματοποιηθούν κατά τις εβδομάδες 40 και 41, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 8 
Οκτωβρίου, και ότι η ψηφοφορία για ολόκληρη την Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί στο 
Στρασβούργο κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου.

4. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - 
όλα τα τμήματα
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REGI/9/00551
2019/2028(BUD)

Πρόεδρος:

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

Επί της ουσίας:

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

DT – PE639.763v02-00

 Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
 Λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών: 9 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 

17.00

Ο κ. Omarjee παρουσιάζει το σχέδιο γνωμοδότησής του και απαντά σε ερωτήσεις των 
βουλευτών.

Ομιλητές: Younous Omarjee, Μαρία Σπυράκη, Tonino Picula, Ondřej Knotek, Alexandra 
Geese, Raffaele Fitto, Δημήτριος Παπαδημούλης, Bronis Ropė, Daniel Buda, Francesca 
Donato, Leig Hognas (Επιτροπή, ΓΔ REGIO).

5. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας 
των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Επί της 
ουσίας: REGI

 Παρουσίαση από την Επιτροπή

Ο κ. Oliver Mueller από την Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιο του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού σχετικά με τις εδαφικές μονάδες για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και 
απαντά στις παρατηρήσεις των βουλευτών.

Στο τέλος της συζήτησης, ο πρόεδρος αναφέρει ότι, καθώς δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση για 
το σχέδιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, η εξέτασή του από την επιτροπή 
περατώνεται.

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

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.15.

* * *
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Κεκλεισμένων των θυρών
Οι συντονιστές συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών. 

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.07, υπό την προεδρία του Younous Omarjee 
(προέδρου).

3 Σεπτεμβρίου 2019, 15.00 – 18.30

Ο πρόεδρος εφιστά την προσοχή των μελών στο γεγονός ότι οι συντονιστές συναντήθηκαν 
στο τέλος της πρωινής συνεδρίασης και έλαβαν ορισμένες αποφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια 
εστάλησαν στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς έγκριση.

7. Εισαγωγή σχετικά με το έργο του Θεματικού Τμήματος Β και παρουσίαση της 
μελέτης με θέμα «Το θεματολόγιο για την πολιτική συνοχής 2019-2024:  τα 
βασικά ζητήματα της επιτροπής REGI»

Ο πρόεδρος καλωσορίζει τους προσκεκλημένους ομιλητές και δίνει τον λόγο στους:

 Johannes Litzelmann, προϊστάμενος μονάδας, Τμήμα Διαρθρωτικών Πολιτικών και 
Πολιτικών Συνοχής

 Carlos Mendez, Κέντρο Έρευνας Ευρωπαϊκών Πολιτικών Delft (EPRC Delft), 
επικεφαλής ερευνητής για τη μελέτη

Μετά τις παρουσιάσεις, ακολουθεί γύρος ερωταποκρίσεων με τους βουλευτές.

Ομιλητές: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (ΕΚ, ΓΔ IPOL, προϊστάμενος θεματικού 
τμήματος), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan Olbrycht, 
Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Ανταλλαγή απόψεων με τον Marc Lemaître, Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Marc Lemaître, Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, αναφέρεται 
στην υλοποίηση της τρέχουσας πολιτικής συνοχής και απαντά στις παρατηρήσεις των 
βουλευτών.

Ομιλητές: Marc Lemaître (ΕΚ – ΓΔ 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. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών

Καθώς δεν εγείρονται ενστάσεις από τους βουλευτές, οι αποφάσεις των συντονιστών 
θεωρούνται εγκριθείσες, και συγκεκριμένα:
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1. Δραστηριότητες με τα εθνικά κοινοβούλια το δεύτερο εξάμηνο του 2019  
___________________________________________________________________________

Απαντώντας στο αίτημα του Προέδρου της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, κ. 
Tajani, για την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων με τα εθνικά κοινοβούλια για το 
υπόλοιπο 2019, οι συντονιστές αποφασίζουν να ακολουθήσουν την προηγούμενη διαδικασία 
για τις συνεδριάσεις με τα εθνικά κοινοβούλια:

(i) Οι άδειες για διεξαγωγή διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων θα ζητούνται κατά 
περίπτωση, την κατάλληλη στιγμή, και 

(ii) η επιτροπή REGI θα συνεχίσει να εντάσσει, όπου είναι δυνατόν, τις συναντήσεις με 
εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων στα προγράμματα όλων των αποστολών της REGI.

2. Αποστολές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και το πρώτο εξάμηνο του 2020 
___________________________________________________________________________

Αποστολές το 2019

Οι συντονιστές αποφασίζουν να στείλουν 6 μέλη στην Castilla-la-Mancha (Ισπανία) την 
εβδομάδα 44, τα οποία θα κατανέμονται μεταξύ των ομάδων ως εξής:

EPP - 2· S&D - 2· Renew Europe - 1· GREENS - 1· ID - 0· ECR - 0· GUE/NGL - 0·   Μη 
εγγεγραμμένοι (NI) - 0.

Αποστολές το 2020

Οι συντονιστές συμφωνούν ότι η κατανομή των 25 θέσεων για αποστολές της επιτροπής 
REGI το 2020 θα είναι η εξής:  

EPP - 7· S&D - 6· Renew Europe - 4· GREENS - 2· ID - 2· ECR - 2· GUE/NGL - 1·   Μη 
εγγεγραμμένοι (NI) - 1.

Οι πολιτικές ομάδες καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις τους στη γραμματεία της REGI 
έως την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 12: στη συνέχεια, οι συντονιστές θα λάβουν απόφαση 
στη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στις 2-3 Οκτωβρίου. 

3. Σύστημα μοριοδότησης για την ανάθεση εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων 
___________________________________________________________________________

Οι συντονιστές διεξάγουν εκτενή συζήτηση για τα πλεονεκτήματα της χρήσης του 
υφιστάμενου συστήματος μορίων για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο:

 κατά την έναρξη κάθε ημισείας κοινοβουλευτικής περιόδου, κάθε ομάδα λαμβάνει 5 
μόρια για κάθε τακτικό μέλος (κάθε μη εγγεγραμμένο μέλος λαμβάνει 5 μόρια ως 
μεμονωμένο μέλος)·
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 οι ομάδες χάνουν 5 μόρια κάθε φορά που ορίζουν έναν εισηγητή· 2 μόρια κάθε φορά 
που ορίζουν συντάκτη γνωμοδότησης· 

 η ομάδα που διαθέτει τα περισσότερα εναπομείναντα μόρια μπορεί να απαιτήσει 
πρώτη, εφόσον το επιθυμεί, να της ανατεθεί η επόμενη έκθεση/γνωμοδότηση·

 η γραμματεία κοινοποιεί ενημερωμένο πίνακα μοριοδότησης μετά από κάθε 
συνεδρίαση των συντονιστών·

 τα μόρια που δεν χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της ημίσειας κοινοβουλευτικής 
περιόδου χάνονται·

 εάν ένας βουλευτής μεταπηδήσει από μία πολιτική ομάδα σε άλλη κατά τη διάρκεια 
μιας ημίσειας κοινοβουλευτικής περιόδου, δικαιούται να μεταφέρει στη νέα του 
πολιτική ομάδα τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο διάστημα της 
ημίσειας κοινοβουλευτικής περιόδου μείον τα μόρια που έχει ήδη χρησιμοποιήσει.

Συμφωνείται ότι οι Πράσινοι θα υποβάλουν πρόταση για την τροποποίηση αυτού του 
συστήματος· τελική απόφαση θα ληφθεί κατά την προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών.

4. Δημόσιες ακροάσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και το πρώτο εξάμηνο του 
2020
___________________________________________________________________________

Οι συντονιστές αποφασίζουν να συνεχιστεί το ισχύον σύστημα για τις αιτήσεις 
εξουσιοδότησης για ακροάσεις. Η επιτροπή, αντί να αποφασίζει για ένα πρόγραμμα εκ των 
προτέρων για κάθε εξάμηνο, θα προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

- κάθε πρόταση για ακρόαση θα εξετάζεται από τους συντονιστές κατά περίπτωση·
- εφόσον συμφωνείται, ο πρόεδρος θα αποστέλλει απευθείας επιστολή στον Πρόεδρο 

έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της ακρόασης, ζητώντας την εξουσιοδότηση για 
τη διεξαγωγή της.  

Υπογραμμίζεται ότι οι ακροάσεις θα πρέπει να διεξάγονται μόνο εφόσον μπορεί να 
διασφαλιστεί επαρκής συμμετοχή βουλευτών.

5. Συνέχιση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων: νομοθετικοί φάκελοι 
___________________________________________________________________________

Όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων, η ομάδα Renew Europe ζητεί τη διεξαγωγή 
επίσημης ψηφοφορίας. Οι συντονιστές αποφασίζουν να ακολουθήσουν την πρόταση του 
προέδρου με 34 ψήφους υπέρ έναντι 6 κατά (σταθμισμένες με βάση το μέγεθος της ομάδας):

 η επιτροπή δεν θα ζητήσει νέα παραπομπή για κανέναν από τους έξι εν εξελίξει 
φακέλους, καθώς αυτό θα προκαλούσε αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

 όσον αφορά τη χρήση του αποθεματικού επίδοσης, η επιτροπή θα επαναλάβει το 
αίτημά της στην Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση·

 όλοι οι επανεκλεγέντες εισηγητές θα διοριστούν εκ νέου (Novakov και Krehl για τον 
ΚΚΔ, Cozzolino για το ΕΤΠΑ-ΤΣ, Arimont για το Interreg).

 Για τους δύο εν εξελίξει φακέλους, των οποίων ο εισηγητής δεν έχει επανεκλεγεί 
(ECBM και προχρηματοδότηση), οι εισηγητές θα ορισθούν από τις ομάδες που ήταν 
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αρμόδιες για τους δύο αυτούς φακέλους κατά την τελευταία περίοδο, χωρίς να 
ξαναδοθούν μόρια. Για το ECBM, η Renew Europe θα προτείνει ένα όνομα. Για τον 
φάκελο προχρηματοδότησης, εισηγήτρια θα είναι η Andżelika Anna Możdżanowska 
(ECR).
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6. Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της REGI για το 2020
___________________________________________________________________________

Οι συντονιστές εγκρίνουν το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της επιτροπής REGI για το 
2020, όπως εμφαίνεται κατωτέρω. Εάν χρειαστεί, θα πραγματοποιούνται έκτακτες 
συνεδριάσεις στο Στρασβούργο, το βράδυ της Δευτέρας (μεταξύ 7 μ.μ. και 11 μ.μ.) και το 
πρωί της Πέμπτης (μεταξύ 9 π.μ. Και 12ης μεσημβρινής).

Οι συντονιστές αποφασίζουν ότι, το 2020, οι απογευματινές συνεδριάσεις θα αρχίζουν στις 
15.00.

Εβδομάδα Ημέρα Χρόνος
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου απόγευμα
Τρίτη 21 Ιανουαρίου πρωί4
Τρίτη 21 Ιανουαρίου απόγευμα
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου απόγευμα8
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου πρωί
Δευτέρα 16 Μαρτίου απόγευμα

12
Τρίτη 17 Μαρτίου πρωί
Τετάρτη 29 Απριλίου απόγευμα

18
Πέμπτη 30 Απριλίου πρωί
Τετάρτη 27 Μαΐου απόγευμα

22
Πέμπτη 28 Μαΐου πρωί
Δευτέρα 22 Ιουνίου απόγευμα

26
Τρίτη 23 Ιουνίου πρωί
Τετάρτη 15 Ιουλίου πρωί
Τετάρτη 15 Ιουλίου απόγευμα29
Πέμπτη 16 Ιουλίου πρωί
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου πρωί36
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου απόγευμα
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου απόγευμα

44
Τρίτη 27 Οκτωβρίου πρωί
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου απόγευμα

46
Τρίτη 10 Νοεμβρίου πρωί
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου απόγευμα

49 Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου πρωί
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7. Διαδικασία για τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις 
___________________________________________________________________________

Οι συντονιστές εγκρίνουν τους ακόλουθους κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των 
κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων:

I. Κοινοποίηση των σχεδίων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, των εκτελεστικών 
πράξεων και των μέτρων στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (μέτρα 
ΚΔΕ)

Μόλις τα λάβει από την Επιτροπή, η Γραμματεία θα διαβιβάσει τα (προκαταρκτικά) σχέδια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εκτελεστικών πράξεων και μέτρων RPS, καθώς και 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, σε ολόκληρη την επιτροπή, με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τη νομική βάση και τη διαδικασία·
β) σύντομη επεξήγηση του σχεδίου πράξης·
γ) κατά πόσον είναι δυνατή η ένσταση ή η παράταση·
δ) προθεσμία για την ένσταση ή την παράταση.

II. Εξέταση των σχεδίων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

Τα σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 
συνεδρίασης της επιτροπής, προκειμένου να παρουσιαστούν από την Επιτροπή. Μετά την 
παρουσίαση και την ανταλλαγή απόψεων, οι βουλευτές μπορούν να ζητήσουν ψηφοφορία 
σχετικά με ενδεχόμενη αντίρρηση στο σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης ή παράταση της 
περιόδου εξέτασης. Εάν η πράξη είναι επείγουσα, η επιτροπή μπορεί επίσης να ψηφίσει για 
μία πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης. Αν δεν υπάρξουν αιτήματα για διατύπωση 
αντίρρησης, παράταση ή πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης, η εξέταση του σχεδίου 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης περατώνεται.

Σε περίπτωση που η ημερήσια διάταξη της επιτροπής δεν επιτρέπει την εξέταση σχεδίου 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σε συνεδρίαση της επιτροπής, η απόφαση σχετικά με τη 
διατύπωση αντιρρήσεων, την παράταση ή την πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης μπορεί να 
ληφθεί από τους συντονιστές με γραπτή διαδικασία.

Σε περίπτωση αντίρρησης, παράτασης ή πρώιμης μη διατύπωσης αντίρρησης, η Γραμματεία 
καταρτίζει σχέδιο ψηφίσματος (ή επιστολής) και το διαβιβάζει στους συντονιστές προς 
έγκριση με γραπτή διαδικασία.

III. Εξέταση των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων

Τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων δεν εγγράφονται κανονικά στην ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων των επιτροπών. Ωστόσο, μια εκτελεστική πράξη μπορεί να εγγραφεί στην 
ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της επιτροπής σε εξαιρετικές περιστάσεις, για 
παράδειγμα αν φαίνεται ότι το σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ανατίθενται στη βασική πράξη ή ακόμη αν είναι νομικώς ακατάλληλο 
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(άρθρο 112 παράγραφος 2 του Κανονισμού). Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν ψηφοφορία 
σχετικά με ενδεχόμενη αντίρρηση σε σχέδιο εκτελεστικής πράξης. Εφόσον απαιτείται, η 
απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί και από τους συντονιστές με γραπτή διαδικασία.

Σε περίπτωση αντίρρησης, η Γραμματεία καταρτίζει σχέδιο ψηφίσματος και το διαβιβάζει 
στους συντονιστές προς έγκριση με γραπτή διαδικασία. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για 
τη διατύπωση αντιρρήσεων επί εκτελεστικών πράξεων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

IV. Εξέταση των σχεδίων μέτρων στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
(μέτρα ΚΔΕ)

Πολύ περιστασιακά, λαμβάνονται σχέδια μέτρων ΚΔΕ. Τα μέτρα ΚΔΕ αποτελούν ειδική 
κατηγορία εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται βάσει των διατάξεων των Συνθηκών πριν από 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας και στην οποία το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα διατύπωσης 
αντίρρησης. Τα σχέδια μέτρων ΚΔΕ δεν εγγράφονται κανονικά στην ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων των επιτροπών. Ωστόσο, ένα μέτρο ΚΔΕ μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια 
διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της επιτροπής σε εξαιρετικές περιστάσεις, για παράδειγμα 
αν φαίνεται ότι το σχέδιο μέτρου ΚΔΕ υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στη βασική πράξη (Άρθρο 112 παράγραφος 4 του Κανονισμού). Τα μέλη 
μπορούν να ζητήσουν ψηφοφορία σχετικά με ενδεχόμενη αντίρρηση σε σχέδιο εκτελεστικής 
πράξης. Εφόσον απαιτείται, η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί και από τους συντονιστές με 
γραπτή διαδικασία.

Σε περίπτωση αντίρρησης, η Γραμματεία καταρτίζει σχέδιο ψηφίσματος και το διαβιβάζει 
στους συντονιστές προς έγκριση με γραπτή διαδικασία.

V. Ομάδες εμπειρογνωμόνων και συνεδριάσεις επιτροπολογίας

Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων και οι επιτροπές επιτροπολογίας απαρτίζονται από 
εμπειρογνώμονες προερχόμενους από τα κράτη μέλη και άλλους εμπειρογνώμονες. Οι 
ομάδες αυτές αποτελούν φόρουμ συνεννόησης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών 
πριν από την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων.

Η γραμματεία της επιτροπής REGI λαμβάνει κανονικά προσκλήσεις στις ακόλουθες 
συνεδριάσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων και επιτροπολογίας: 

α) Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(EGESIF)·

β) Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εδαφική συνεργασία και τα αστικά θέματα 
(EGTCUM)·

γ) Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις για 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (EGDIA)·

δ) Επιτροπή συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(COESIF).

Όταν το απαιτούν οι εργασίες της επιτροπής, ένα μέλος της Γραμματείας παρευρίσκεται στις 
συνεδριάσεις και εκπονεί σύντομη έκθεση. Η Γραμματεία διανέμει τις εκθέσεις και όλα τα 
έγγραφα που εξετάστηκαν κατά τις συνεδριάσεις σε ολόκληρη την επιτροπή.
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VI. Αρχειοθέτηση

Η γραμματεία της επιτροπής REGI τηρεί ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των σχετικών 
εγγράφων.
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8. Διάφορα 
___________________________________________________________________________

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι έλαβε επιστολή από τον κ. Barnier, διαπραγματευτή της ΕΕ σχετικά 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος προτείνει να έλθει σε συνεδρίαση της 
επιτροπής προκειμένου να συζητηθεί ο αντίκτυπος του Brexit στον τομέα της περιφερειακής 
πολιτικής.

Οι συντονιστές αποφασίζουν να προσκληθεί ο κ. Barnier να μιλήσει ενώπιον της επιτροπής 
πριν από την ημερομηνία του Brexit (31 Οκτωβρίου), προκειμένου η επιτροπή να ακούσει τις 
απόψεις του σχετικά με τις συνέπειες του Brexit.

Σχετικά με την πρόταση του προέδρου, οι συντονιστές αποφασίζουν επίσης να ορίσουν έναν 
ή δύο ειδικούς εισηγητές για το Brexit, οι οποίοι θα παρακολουθούν το θέμα για λογαριασμό 
της επιτροπής.

10. Διάφορα

Ουδέν.

11. Προσεχείς συνεδριάσεις
 2 Οκτωβρίου 2019, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30 (Βρυξέλλες)
 3 Οκτωβρίου 2019, 9.00 – 12.30 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.20.
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