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HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Regionális Fejlesztési Bizottság

REGI_PV(2019)0903_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2019. szeptember 3-án, 10.00–12.30 és 15.00–18.30 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2019. szeptember 3-án, kedden, 10.07-kor, Younous Omarjee (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása REGI_OJ (2019)0903_1

A napirendet a jelen jegyzőkönyvnek megfelelően elfogadják.

2. Ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 2019. július 10. PV – PE639.754v01-00
 2019. július 23. PV – PE639.876v01-00

Mivel a képviselők részéről nem merült fel ellenvetés, a jegyzőkönyvet elfogadottnak 
tekintik.

3. Az elnök közleményei

Az elnök beszámol arról, hogy a nyári szünet idején a Kanári-szigeteken számos tűzvész 
pusztított, valamint hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében szolidaritásáról 
biztosította a regionális kormányzat vezetőjét. Beszámol továbbá a Bizottsági Elnökök 
Értekezletének legutóbbi ülésén a biztosjelöltek bizottságok általi meghallgatásával 
kapcsolatosan zajló vitáról. Elmondja, hogy a biztosjelöltek meghallgatására a 40. és 41. 
héten, szeptember 30-a és október 8-a között kerül majd sor, valamint hogy a teljes 
Bizottságról szóló szavazást Strasbourgban, az októberi üléshéten tartják.

4. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – 
összes szakasz

REGI/9/00551
2019/2028(BUD)

Elnök:

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

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

DT – PE639.763v02-00

 Véleménytervezet megvitatása
 A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. szeptember 9., 17.00

Omarjee úr ismerteti véleménytervezetét, és válaszol a képviselők észrevételeire.

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

5. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Illetékes:
REGI

 A Bizottság tájékoztatója

Oliver Mueller a Bizottság részéről ismerteti a statisztikai célú területi egységekről szóló, 
felhatalmazáson alapuló rendelet tervezetét, és válaszol a képviselők észrevételeire.

A megbeszélés végén az elnök bejelenti, hogy mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet 
tervezete ellen nem merült fel kifogás, a bizottság általi vizsgálat lezárult.

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

Az ülést 11.15-kor berekesztik.

* * *

Zárt ülés
A koordinátorok zárt ülést tartanak. 

* * *

Az ülést 15.07-kor folytatják Younous Omarjee (elnök) elnökletével.

2019. szeptember 3., 15.00–18.30



PV\1188030HU.docx 3/13 PE641.079v01-00

HU

Az elnök felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a koordinátorok a délelőtti ülést követően 
összeültek, és számos határozatot hoztak, melyeket később jóváhagyás céljából e-mailben 
továbbítottak a képviselőknek.

7. Bevezetés a „B” Tematikus Főosztály munkájába, valamint a „2019–2024. évi 
kohéziós politika napirendje: a REGI Bizottság kulcsfontosságú kérdései” című 
tanulmány ismertetése

Az elnök üdvözli a vendégelőadókat, és átadja a szót a következő résztvevőknek:

 Johannes Litzelmann, osztályvezető, Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus 
Főosztály

 Carlos Mendez, Európai Politikai Kutatóközpont (EPRC), Delft, a tanulmány vezető 
kutatója

Az előadásokat a képviselők kérdései és az azokra adott válaszok követik.

Felszólalók: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (EP, DG IPOL, a tematikus főosztály 
osztályvezetője), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan 
Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Eszmecsere Marc Lemaître-vel, az Európai Bizottság Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóságának (REGIO) főigazgatójával

Marc Lemaître, a regionális és várospolitikáért felelős főigazgató beszámol a jelenlegi 
kohéziós politika végrehajtásáról, és válaszol a képviselők által felvetett kérdésekre.

Felszólalók: Marc Lemaître (Bizottság – DG 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. A koordinátorok határozatainak elfogadása

Mivel a képviselők részéről nem merült fel ellenvetés, a koordinátorok alábbi határozatait 
elfogadottnak tekintik:

1. A nemzeti parlamentekkel közös tevékenységek 2019 második felében  
___________________________________________________________________________

A Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének, Tajani úrnak a nemzeti parlamentekkel tartott 
ülések 2019 fennmaradó részére vonatkozó napirendjével kapcsolatos kérésére adott 
válaszként a koordinátorok úgy határoztak, hogy a nemzeti parlamentekkel tartott ülésekre 
vonatkozó, múltbeli eljárást követik:

i. A parlamentközi ülések szervezésére vonatkozó engedélyeket a kellő időben, eseti jelleggel 
kérelmezik, valamint 

ii. a REGI bizottság lehetőség szerint továbbra is be fogja építeni valamennyi kiküldetésének 
programjába a nemzeti parlamentek képviselőivel folytatott találkozókat.
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2. Kiküldetések 2019 második felében és 2020 első felében 
___________________________________________________________________________

2019-es kiküldetések

A koordinátorok úgy határoztak, hogy a 44. héten 6 képviselőt küldenek a spanyolországi 
Castilla-la-Manchába, az alábbi képviselőcsoporti felosztásban:

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

2020-as kiküldetések

A koordinátorok megegyeztek abban, hogy a 2020-as kiküldetésekre vonatkozó 25 REGI-hely 
az alábbiak szerint oszlik meg:  

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

A képviselőcsoportokat felkérik, hogy szeptember 19-e csütörtök délig küldjék el 
javaslataikat a REGI titkárságára: a koordinátorok ezt követően döntésüket az október 2–3-i 
ülésükön fogják meghozni. 

3. A jelentések és vélemények elosztására vonatkozó pontrendszer 
___________________________________________________________________________

A koordinátorok mélyreható vitát folytattak a már létező pontrendszer új parlamenti ciklusban 
történő használatának előnyeiről:

 a parlamenti ciklusok félidejéhez érve minden képviselőcsoport 5 pontot kap a 
bizottságba rendes tagként delegált képviselőnként (a független képviselők 
egyénenként 5 pontot kapnak);

 a képviselőcsoportok minden alkalommal 5 pontot veszítenek, ha előadót neveznek ki; 
2 pontot pedig akkor, ha vélemény előadóját jelölik ki; 

 az a képviselőcsoport döntheti el, hogy igényt tart-e a következő kiosztandó 
jelentésre/véleményre, amelynek a legtöbb pontja marad;

 a titkárság a koordinátorok valamennyi ülésére naprakész ponttáblázatot készít;
 a parlamenti ciklusok félidejéig el nem használt pontok elvesznek;
 amennyiben egy képviselő a parlamenti ciklus félideje alatt egy másik 

képviselőcsoportba ül át, a fennmaradó időszakra számított pontjai – az esetlegesen 
már felhasznált pontok levonásával – átvihetők az új képviselőcsoportjába.

Megállapodás született arról, hogy a VERTS/Ale képviselőcsoport körbeküld egy módosított 
rendszerre irányuló javaslatot; a végső döntésre a koordinátorok következő ülésén kerül majd 
sor.

4. Nyilvános meghallgatások 2019 második felében és 2020 első felében
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___________________________________________________________________________

A koordinátorok úgy határoztak, hogy a meghallgatásokra vonatkozó engedélyek kérelmezése 
tekintetében a jelenlegi rendszert követik. Ahelyett, hogy minden félévben előre határoznának 
a programokról, a bizottság az alábbiak szerint jár el:

- a koordinátorok minden meghallgatásra irányuló javaslatot eseti jelleggel vitatnak 
meg;
- hozzájárulás esetén az elnök egy hónappal a meghallgatás előtt engedélyezés céljából 

levélben közvetlenül a Parlament elnökéhez fordul.  

Hangsúlyozták, hogy meghallgatást csak abban az esetben lehet tartani, ha a képviselők 
garantálják a megfelelő részvételi arányt.

5. A tevékenységek folytatása: jogalkotási dossziék 
___________________________________________________________________________

Ami a tevékenységek folytatását illeti, a Renew Europe képviselőcsoport hivatalos szavazást 
kérelmezett. A koordinátorok 34 igen szavazattal és 6 ellenszavazattal (a képviselőcsoportok 
mérete alapján súlyozva) úgy határoztak, hogy követik az elnök javaslatát:

 A bizottság a hat folyamatban lévő dossziéval kapcsolatosan nem kérelmezi azok 
ismételt Parlament elé utalását, az ugyanis indokolatlan késedelmet okozna;

 A teljesítménytartalék kihasználását illetően a bizottság megismétli az arra irányuló 
kérelmét, hogy a Bizottság vonja vissza a javaslatot;

 Az újraválasztott előadók mindegyikét ismét kinevezik (a CPR-dosszié esetében 
Novakovot és Krehlt, az ERFA/Kohéziós Alap-dosszié esetében Cozzolinót, az 
Interreg-dosszié esetében pedig Arimont-t);

 Azon két folyamatban lévő dosszié (a határokon átnyúló európai mechanizmus és az 
előfinanszírozás) esetében, amelyek előadóit nem választották újra, az előadókat a két 
dossziéért az előző ciklusban felelős képviselőcsoportok nevezik majd meg, ismételt 
pontlevonás nélkül. A határokon átnyúló európai mechanizmusról szóló dosszié 
előadóját a Renew Europe képviselőcsoport nevezi meg. Az előfinanszírozásról szóló 
dosszié esetében Andżelika Anna Możdżanowska (ECR) lesz az előadó.
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6. A REGI bizottság 2020. évi ülésnaptára
___________________________________________________________________________

A koordinátorok jóváhagyták a REGI bizottság 2020. évi, lent ismertetett ülésnaptárát. 
Szükség esetén a rendkívüli ülésekre hétfő este (19.00 és 23.00 között) és csütörtök reggel 
(9.00 és 12.00 között) Strasbourgban kerül majd sor.

A koordinátorok úgy határoztak, hogy 2020-ban a délutáni ülések 15.00-kor kezdődnek.

Hét Nap Időpont
hétfő január 20. délután
Kedd január 21. délelőtt4
kedd január 21. délután
szerda február 19. délután8
csütörtök február 20. délelőtt
hétfő március 16. délután

12
kedd március 17. délelőtt
szerda április 29. délután

18
csütörtök április 30. délelőtt
szerda május 27. délután

22
csütörtök május 28. délelőtt
hétfő június 22. délután

26
kedd június 23. délelőtt
szerda július 15. délelőtt
szerda július 15. délután29
csütörtök július 16. délelőtt
kedd szeptember 1. délelőtt36
kedd szeptember 1. délután
hétfő október 26. délután

44
kedd október 27. délelőtt
hétfő november 9. délután

46
kedd november 10. délelőtt
szerda december 2. délután

49 csütörtök december 3. délelőtt
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7. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és a végrehajtási aktusokra vonatkozó 
eljárás 
___________________________________________________________________________

A koordinátorok az alábbi szabályokat fogadták el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
és végrehajtási aktusokkal kapcsolatban:

I. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, a végrehajtási aktusok és az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás alá tartozó intézkedések tervezetének közlése

A Bizottságtól történő kézhezvételt követően a Titkárság továbbítja a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok, végrehajtási aktusok és az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 
alá tartozó intézkedések (előzetes) tervezetét a teljes bizottságnak, az alábbi információkkal:

a) jogalap és eljárás;
b) az aktus tervezetének rövid magyarázata;
c) van-e lehetőség kifogásra vagy meghosszabbításra;
d) a kifogás vagy meghosszabbítás iránti kérelem benyújtásának határideje.

II. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetének megvitatása

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetének Bizottság általi ismertetését a következő 
bizottsági ülés napirendjére tűzik. Az ismertetést és az eszmecserét követően a képviselők 
szavazást kérelmezhetnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete elleni esetleges 
kifogásról vagy a megfontolási időszak meghosszabbításáról. Ha az aktus elfogadása sürgős, a 
bizottság szavazhat a kifogásról való korai lemondásról. Amennyiben nem születik kifogás, 
meghosszabbítás vagy a kifogásról való korai lemondás iránti kérelem, a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus tervezetének megfontolási szakasza lezárul.

Amennyiben a bizottság napirendje nem teszi lehetővé a  felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
tervezetének bizottsági ülésen való megvitatását, a kifogásról, meghosszabbításról vagy a 
kifogásról való korai lemondásról szóló határozatot a koordinátorok írásos eljárás útján is 
meghozhatják.

Kifogás, meghosszabbítás vagy a kifogásról való korai lemondás esetén a Titkárság 
állásfoglalás-tervezetet (vagy levelet) készít, és azt írásbeli eljárással történő jóváhagyás 
céljából körbeküldi a koordinátoroknak.

III. A végrehajtási aktusok tervezetének megvitatása

A végrehajtási aktusok tervezetét általában nem tűzik a bizottsági ülések napirendjére. 
Kivételes esetben azonban a következő bizottsági ülés napirendjére tűzhető valamely 
végrehajtási aktus, például olyankor, amikor a végrehajtási aktus tervezete valószínűleg 
túllépi az alap-jogiaktusban átruházott végrehajtási hatásköröket vagy egyéb okokból jogilag 
nem helyénvaló (az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) bekezdése). A képviselők szavazást 
kérelmezhetnek a végrehajtási aktus tervezete elleni esetleges kifogásról. Szükség esetén ilyen 
határozatot a koordinátorok írásbeli eljárással is hozhatnak.
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Kifogás esetén a Titkárság állásfoglalás-tervezetet készít, és azt írásbeli eljárással történő 
jóváhagyás céljából körbeküldi a koordinátoroknak. A végrehajtási aktusok elleni kifogásról 
szóló parlamenti állásfoglalásoknak nincsenek jogi következményei.

IV. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alá tartozó intézkedések 
tervezetének megvitatása

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alá tartozó intézkedések esetében 
rendkívül ritkán érkeznek be tervezetek. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárás alá tartozó intézkedések a végrehajtási aktusok külön, a Lisszaboni Szerződés előtti 
rendelkezések alapján elfogadott kategóriáját jelentik, melyben a Parlamentnek kifogásolási 
joga van. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alá tartozó intézkedések 
tervezetét általában nem tűzik a bizottsági ülések napirendjére. Kivételes esetben azonban a 
következő bizottsági ülés napirendjére tűzhető valamely, az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás alá tartozó intézkedés, például olyankor, amikor az intézkedés tervezete 
valószínűleg túllépi az alap-jogiaktusban átruházott végrehajtási hatásköröket (az eljárási 
szabályzat 112. cikkének (4) bekezdése). A képviselők szavazást kérelmezhetnek a 
végrehajtási aktus tervezete elleni esetleges kifogásról. Szükség esetén ilyen határozatot a 
koordinátorok írásbeli eljárással is hozhatnak.

Kifogás esetén a Titkárság állásfoglalás-tervezetet készít, és azt írásbeli eljárással történő 
jóváhagyás céljából körbeküldi a koordinátoroknak.

V. Szakértői csoportok ülései és komitológiai ülések

A szakértői csoportok és a komitológiai bizottságok tagállami és egyéb szakértőkből állnak. 
Ezek a csoportok a Bizottság és a tagállamok közötti összehangolás fórumaként szolgálnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok elfogadása előtt.

A REGI bizottság titkársága általában az alábbi szakértői csoportok üléseire, illetve 
komitológiai ülésekre kap meghívást: 

a) az európai strukturális és beruházási alapokkal foglalkozó szakértői csoport (EGESIF);
b) a területi együttműködéssel és a városi ügyekkel foglalkozó szakértői csoport 

(EGTCUM);
c) az európai strukturális és beruházási alapokkal kapcsolatos felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokkal és végrehajtási aktusokkal foglalkozó szakértői csoport (EGDIA);
d) az európai strukturális és beruházási alapok koordinációs bizottsága (COESIF). 

Amennyiben a bizottság munkája szempontjából releváns, a Titkárság valamelyik tagja részt 
vesz az ülésen, és rövid jelentést készít. A jelentéseket és az üléseken megvitatott valamennyi 
dokumentumot a Titkárság a teljes bizottságnak körbeküldi.

VI. Archiválás

A REGI titkársága valamennyi releváns dokumentumot elektronikus formában megőriz.
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8. Egyéb kérdések 
___________________________________________________________________________

Az elnök bejelenti, hogy levelet kapott Michel Barnier úrtól, az Egyesült Királyság 
kilépésével foglalkozó főtárgyalótól, melyben felajánlja, hogy részt vesz egy bizottsági 
ülésen, hogy megvitassák a brexit regionális politikára gyakorolt hatásait.

A koordinátorok úgy határoznak, hogy Michel Barnier-t még a brexit napja (október 31.) előtt 
meg kell hívni a bizottság ülésre, hogy meghallgassák a brexit következményeivel 
kapcsolatos álláspontját.

Az elnök javaslatára a koordinátorok úgy határoznak, hogy kineveznek egy vagy két, brexittel 
foglalkozó különleges előadót, akik a bizottság nevében követik az eseményeket.

10. Egyéb kérdések

Nincs egyéb kérdés.

11. Következő ülések
 2019. október 2., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)
 2019. október 3., 9.00–12.30 (Brüsszel)

Az ülést 18.20-kor rekesztik be.
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