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LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Reģionālās attīstības komiteja

REGI_PV(2019)0903_1

PROTOKOLS
Sanāksme 2019. gada 3. septembrī plkst. 10.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta otrdien, 2019. gada 3. septembrī, plkst. 10.07 priekšsēdētāja Younous 
Omarjee vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana REGI_OJ (2019)0903_1

Darba kārtību pieņēma tādu, kā norādīts šajā protokolā.

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika
 2019. gada 10. jūlijā PV – 

PE639.754v01-00
 2019. gada 23. jūlijā PV – 

PE639.876v01-00

Tā kā no deputātiem netika saņemti iebildumi, protokolus apstiprināja.

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

Priekšsēdētājs informēja, ka vasarā Kanāriju salās notika postoši ugunsgrēki un ka Reģionālās 
attīstības komitejas vārdā ir nosūtījis solidaritātes vēstījumu reģionālās valdības vadītājam. 
Viņš arī informēja par Komiteju priekšsēdētāju konferences pēdējā sanāksmē notikušo 
diskusiju par komisāru amata kandidātu uzklausīšanām, kas norisināsies komitejā. Viņš 
norādīja, ka kandidātu uzklausīšanas norisināsies 40. un 41. nedēļā, proti, no 30. septembra 
līdz 8. oktobrim, un ka balsošana par visu Komisijas sastāvu kopumā notiks Strasbūrā oktobra 
plenārsesijā.

4. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

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

Atbildīgā komiteja:

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

DT – PE639.763v02-00

 Atzinuma projekta izskatīšana
 Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 9. septembrī plkst. 17.00

Y. Omarjee iepazīstināja ar savu atzinuma projektu un atbildēja uz deputātu komentāriem.

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

5. Komisijas deleģētā regula, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību 
klasifikācijas (NUTS) izveidi
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Atbildīgā 
komiteja: REGI

 Komisijas pārstāvja uzstāšanās

Oliver Mueller no Komisijas iepazīstināja ar deleģētās regulas projektu par kopējas statistiski 
teritoriālo vienību klasifikācijas izveidi un atbildēja uz deputātu komentāriem.

Diskusijas noslēgumā priekšsēdētājs norādīja, ka, tā kā attiecībā uz deleģētās regulas projektu 
iebildumi nav saņemti, tā analīze komitejā ir pabeigta.

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

Sanāksme tika pārtraukta plkst. 11.15.

* * *

Aiz slēgtām durvīm
Koordinatoru sanāksme notika aiz slēgtām durvīm. 

* * *

Sanāksme atsākās plkst. 15.07 priekšsēdētāja Younous Omarjee vadībā.
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2019. gada 3. septembrī plkst. 15.00–18.30

Priekšsēdētājs vērsa deputātu uzmanību uz to, ka pēc sanāksmes rīta daļas notika koordinatoru 
sanāksme un ka koordinatori pieņēma vairākus lēmumus, kas pēc tam pa elektronisko pastu 
nosūtīti deputātiem apstiprināšanai.

7. Iepazīstināšana ar Politikas departamenta B darbu un iepazīstināšana ar 
pētījumu “Kohēzijas politikas programma 2019.–2024. gadam: svarīgākie 
jautājumi REGI komitejai”

Priekšsēdētājs sveica uzaicinātos runātājus un deva vārdu šādiem runātājiem:

 Johannes Litzelmann — nodaļas vadītājs, Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas 
departaments;

 Carlos Mendez — par pētījumu atbildīgais galvenais pētnieks, Eiropas Politikas 
pētījumu centrs Delftā (EPRC Delft).

Pēc uzstāšanās sekoja jautājumu un atbilžu sesija ar deputātiem.

Uzstājās: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (EP, DG IPOL, nodaļas vadītājs, politikas 
departaments), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan 
Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas 
ģenerāldirektorāta (DG REGIO) ģenerāldirektoru Marc Lemaître

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD ģenerāldirektors Marc Lemaître sniedz pārskatu 
par pašreizējās kohēzijas politikas īstenošanu un atbildēja uz deputātu komentāriem.

Uzstājās: Marc Lemaître (EK, 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. Koordinatoru lēmumu apstiprināšana

Tā kā no deputātiem netika saņemti iebildumi, koordinatoru lēmumus uzskatīja par 
apstiprinātiem, proti:

1. Pasākumi sadarbībā ar valstu parlamentiem 2019. gada otrajā pusē  
___________________________________________________________________________

Atbildot uz Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja A. Tajani pieprasījumu 
attiecībā uz grafiku sanāksmēm ar valstu parlamentiem 2019. gada atlikušajā daļā, 
koordinatori nolēma ievērot līdzšinējo procedūru attiecībā uz sanāksmēm ar valstu 
parlamentiem:

i) atļauju rīkot starpparlamentāras sanāksmes pieprasīs katrā gadījumā atsevišķi pienācīgā 
brīdī; un 
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ii) REGI komiteja, kad vien iespējams, turpinās praksi iekļaut tikšanās ar valstu parlamentu 
pārstāvjiem visu REGI komandējumu programmās.

2. Komandējumi 2019. gada otrajā pusē un 2020. gada pirmajā pusē 
___________________________________________________________________________

Komandējumi 2019. gadā

Koordinatori nolēma nosūtīt 6 komitejas locekļus uz Castilla-la-Mancha (Spānija) 44. nedēļā, 
nosakot delegācijas sastāva sadalījumu pa grupām šādi:

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

Komandējumi 2020. gadā

Koordinatori vienojās, ka REGI komitejas 25 vietu sadalījums 2020. gada komandējumos būs 
šāds:  

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

Politiskās grupas tika aicinātas iesūtīt priekšlikumus REGI sekretariātam līdz ceturtdienai, 
19. septembrim, plkst. 12.00: pēc tam 2.–3. oktobra sanāksmē koordinatori pieņems lēmumu. 

3. Punktu sistēma ziņojumu un atzinumu piešķiršanai 
___________________________________________________________________________

Koordinatori plaši apsprieda pašreizējās punktu sistēmas priekšrocības jaunajā Parlamenta 
pilnvaru termiņā:

 katras pilnvaru termiņa puses sākumā visas grupas saņem 5 punktus par katru 
pilntiesīgo deputātu (katrs pie grupām nepiederošais deputāts individuāli saņem 
5 punktus);

 grupas iztērē 5 punktus katru reizi, kad tās ieceļ referentu; grupas iztērē 2 punktus 
katru reizi, kad tās ieceļ atzinuma sagatavotāju; 

 grupa, kurai ir vislielākais atlikušo punktu skaits, var pirmā izvēlēties, vai tā vēlas 
saņemt nākamo piešķiramo ziņojumu/atzinumu;

 uz katru koordinatoru sanāksmi sekretariāts nodrošina atjauninātu punktu tabulu;
 punkti, kas nav iztērēti līdz pilnvaru termiņa puses beigām, tiek zaudēti;
 ja Parlamenta pilnvaru termiņa puses laikā deputāt(e)/(-s) pāriet no vienas politiskās 

grupas uz citu, viņai/viņam ir tiesības uz savu jauno politisko grupu pārnest punktu 
skaitu, kas atbilst pilnvaru termiņa pusē atlikušajiem punktiem, no kuriem ir atskaitīti 
punkti, ko viņa/viņš jau ir izmantoj(usi)/(-is).

Vienojās, ka Verts/ALE grupa izplatīs priekšlikumu sistēmas grozīšanai; galīgo lēmumu 
pieņems koordinatoru nākamajā sanāksmē.
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4. Atklātas uzklausīšanas
2019. gada otrajā pusē un 2020. gada pirmajā pusē
___________________________________________________________________________

Koordinatori nolēma turpināt izmantot pašreizējo sistēmu, kurā uzklausīšanām pieprasa 
atļauju. Tā vietā, lai iepriekš nolemtu katra pusgada programmu, komiteja rīkosies šādi:

- attiecībā uz uzklausīšanas ierosinājumiem koordinatori apspriedīs katru gadījumu 
atsevišķi;

- ja būs panākta vienošanās, priekšsēdētājs vienu mēnesi pirms uzklausīšanas datuma 
rakstiski lūgs tieši Parlamenta priekšsēdētājam atļauju rīkot uzklausīšanu.  

Uzsvēra, ka uzklausīšanas būtu jārīko tikai ar nosacījumu, ka var garantēt komitejas locekļu 
klātbūtni pietiekami lielā skaitā.

5. Neizskatīto jautājumu izskatīšana: leģislatīvie dokumenti 
___________________________________________________________________________

Attiecībā uz neizskatīto jautājumu izskatīšanu Renew Europe grupa pieprasīja oficiālu 
balsošanu. Koordinatori nolēma sekot priekšsēdētāja ierosinājumam, 34 deputātiem balsojot 
par, 6 deputātiem — pret (svērumā pēc grupas lieluma):

 komiteja nepieprasīs atkārtotu iesniegšanu attiecībā uz nevienu no sešiem 
neizskatītajiem jautājumiem, jo tā dēļ notiktu nevajadzīga kavēšanās;

 attiecībā uz snieguma rezerves izmantošanu komiteja atkārtos savu pieprasījumu, ka 
Komisijai priekšlikums jāatsauc;

 visi no jauna ievēlētie referenti tiks iecelti no jauna (A. Novakov un C. Krehl attiecībā 
uz KNR, A. Cozzolino attiecībā uz ERAF/KF, P. Arimont attiecībā uz Interreg);

 attiecībā uz diviem neizskatītajiem jautājumiem, kuriem referents netika ievēlēts no 
jauna (ECBM un priekšfinansējums), referentus izraudzīsies grupas, kas par šiem 
jautājumiem bija atbildīgas pēdējā pilnvaru termiņā, netērējot no jauna punktus. 
ECBM jautājumam referentu iecels Renew Europe grupa. Priekšfinansējuma 
jautājumam referente būs Andżelika Anna Możdżanowska (ECR).
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6. REGI sanāksmju grafiks 2020. gadam
___________________________________________________________________________

Koordinatori apstiprināja REGI sanāksmju grafiku 2020. gadam tādu, kā redzams tālāk. 
Nepieciešamības gadījumā ārkārtas sanāksmes rīkos Strasbūrā pirmdienu vakaros (laikā no 
plkst. 19.00 līdz plkst. 23.00) un ceturtdienu rītos (no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00).

Koordinatori nolēma, ka 2020. gadā pēcpusdienu sanāksmes sāksies plkst. 15.00.

Nedēļa Diena Laiks
pirmdiena 20. janvāris pēcpusdienā
otrdiena 21. janvāris no rīta4
otrdiena 21. janvāris pēcpusdienā
trešdiena 19. februāris pēcpusdienā8
ceturtdiena 20. februāris no rīta
pirmdiena 16. marts pēcpusdienā

12
otrdiena 17. marts no rīta
trešdiena 29. aprīlis pēcpusdienā

18
ceturtdiena 30. aprīlis no rīta
trešdiena 27. maijs pēcpusdienā

22
ceturtdiena 28. maijs no rīta
pirmdiena 22. jūnijs pēcpusdienā

26
otrdiena 23. jūnijs no rīta
trešdiena 15. jūlijs no rīta
trešdiena 15. jūlijs pēcpusdienā29
ceturtdiena 16. jūlijs no rīta
otrdiena 1. septembris no rīta36
otrdiena 1. septembris pēcpusdienā
pirmdiena 26. oktobris pēcpusdienā

44
otrdiena 27. oktobris no rīta
pirmdiena 9. novembris pēcpusdienā

46
otrdiena 10. novembris no rīta
trešdiena 2. decembris pēcpusdienā

49 ceturtdiena 3. decembris no rīta
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7. Procedūra deleģētajiem un īstenošanas aktiem 
___________________________________________________________________________

Attiecībā uz deleģētajiem un īstenošanas aktiem koordinatori pieņēma šādus noteikumus:

I. Deleģēto aktu projektu, īstenošanas aktu projektu un regulatīvās kontroles 
procedūras pasākumu (RKP pasākumi) projektu paziņošana

Kad no Komisijas būs saņemti provizoriski deleģēto aktu, īstenošanas aktu un RPS pasākumu 
projekti, sekretariāts tos, kā arī to turpmākos grozījumus nosūtīs visam komitejas sastāvam, 
pievienojot šādu informāciju:

a) juridiskais pamats un procedūra;
b) īss akta projekta skaidrojums;
c) vai ir iespējama iebildumu izteikšana vai pagarināšana;
d) iebildumu izteikšanas vai pagarināšanas termiņš.

II. Deleģēto aktu projektu izskatīšana

Deleģēto aktu projektus iekļauj komitejas nākamās sanāksmes darba kārtībā, lai Komisija ar 
tiem iepazīstinātu komiteju. Pēc iepazīstināšanas un viedokļu apmaiņas deputāti var pieprasīt 
balsošanu par iespējamu iebildumu izteikšanu pret deleģētā akta projektu vai par izskatīšanas 
laikposma pagarināšanu. Ja akts ir steidzams, komiteja var balsot arī par iebildumu agrīnu 
neizteikšanu. Ja netiks saņemti pieprasījumi par iebildumu izteikšanu, termiņa pagarināšanu 
vai iebildumu agrīnu neizteikšanu, deleģētā akta projekta izskatīšanu slēgs.

Ja komitejas sanāksmes darba kārtībā nav paredzēta deleģētā akta projekta izskatīšana 
komitejas sanāksmē, lēmumu par iebildumu izteikšanu, termiņa pagarināšanu vai iebildumu 
agrīnu neizteikšanu var pieņemt koordinatori, izmantojot rakstisku procedūru.

Iebildumu izteikšanas, termiņa pagarināšanas un iebildumu agrīnas neizteikšanas gadījumā 
sekretariāts sagatavos rezolūcijas projektu (vai vēstuli) un izplatīs to koordinatoriem 
apstiprināšanai rakstiskā procedūrā.

III. Īstenošanas aktu projektu izskatīšana

Īstenošanas aktu projektus parasti neiekļauj komitejas sanāksmju darba kārtībā. Tomēr 
izņēmuma gadījumos īstenošanas aktu var iekļaut komitejas nākamās sanāksmes darba 
kārtībā, piemēram, ja īstenošanas akta projekts, šķiet, pārsniedz ar pamataktu piešķirtās 
īstenošanas pilnvaras vai ja citu iemeslu dēļ tas šķiet juridiski kļūdains (Reglamenta 
112. panta 2. punkts). Deputāti var pieprasīt balsošanu par iespējamu iebildumu izteikšanu 
pret īstenošanas akta projektu. Nepieciešamības gadījumā šādu lēmumu var pieņemt arī 
koordinatori, izmantojot rakstisku procedūru.

Iebildumu izteikšanas gadījumā sekretariāts sagatavos rezolūcijas projektu un izplatīs to 
koordinatoriem apstiprināšanai rakstiskā procedūrā. Parlamenta rezolūcijām, kurās izteikti 
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iebildumi pret īstenošanas aktiem, nav juridiska spēka.

IV. Regulatīvās kontroles procedūras pasākumu (RKP pasākumi) izskatīšana

Ļoti retos gadījumos tiek saņemti RKP pasākumu projekti. RKP pasākumi ir īpašas 
kategorijas īstenošanas akti, kuri pieņemti uz tādu noteikumu pamata, kas bija spēkā pirms 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un pret kuriem Parlamentam ir tiesības izteikt iebildumus. 
RKP pasākumu projektus parasti neiekļauj komitejas sanāksmju darba kārtībā. Tomēr 
izņēmuma gadījumos RKP pasākumu var iekļaut komitejas nākamās sanāksmes darba kārtībā, 
piemēram, ja RKP pasākuma projekts, šķiet, pārsniedz ar pamataktu piešķirtās īstenošanas 
pilnvaras (Reglamenta 112. panta 4. punkts). Deputāti var pieprasīt balsošanu par iespējamu 
iebildumu izteikšanu pret īstenošanas akta projektu. Nepieciešamības gadījumā šādu lēmumu 
var pieņemt arī koordinatori, izmantojot rakstisku procedūru.

Iebildumu izteikšanas gadījumā sekretariāts sagatavos rezolūcijas projektu un izplatīs to 
koordinatoriem apstiprināšanai rakstiskā procedūrā.

V. Ekspertu grupas un komitoloģijas sanāksmes

Ekspertu grupu un komitoloģijas komiteju sastāvā ir dalībvalstu un citi eksperti. Šīs grupas ir 
forums nostāju saskaņošanai starp Komisiju un dalībvalstīm pirms deleģēto un īstenošanas 
aktu pieņemšanas.

REGI sekretariāts parasti saņem uzaicinājumus piedalīties šādās ekspertu grupās un 
komitoloģijas sanāksmēs: 

a) ekspertu grupa Eiropas strukturālo un investīciju fondu jautājumos (EGESIF);
b) ekspertu grupa teritoriālās sadarbības un pilsētvides jautājumos (EGTCUM);
c) ekspertu grupa jautājumos par deleģētajiem un īstenošanas aktiem Eiropas 

strukturālajiem un investīciju fondiem (EGDIA);
d) Eiropas strukturālo un investīcijas fondu koordinācijas komiteja (COESIF).

Kad jautājums būs saistīts ar komitejas darbu, sanāksmes apmeklēs sekretariāta pārstāvis un 
sagatavos īsu pārskatu. Sekretariāts pārskatus un visus sanāksmēs izskatītos dokumentus 
izplatīs visam komitejas sastāvam.

VI. Arhivēšana

REGI sekretariāts glabās visu būtisko dokumentu elektroniskās kopijas.



PV\1188030LV.docx 9/13 PE641.079v01-00

LV

8. Dažādi jautājumi 
___________________________________________________________________________

Priekšsēdētājs ziņoja, ka ir no ES sarunvedēja jautājumā par Apvienotā Karalistes izstāšanos 
no ES M. Barnier saņēmis vēstuli, kurā M. Barnier piedāvā ierasties uz komitejas sanāksmi, 
lai pārrunātu Brexit ietekmi uz reģionālās politikas jomu.

Koordinatori nolēma, ka, lai uzklausītu M. Barnier viedokli par Brexit sekām, viņš jāuzaicina 
uzstāties komitejā pirms Brexit dienas, proti, 31. oktobra.

Attiecībā uz priekšsēdētāja ierosinājumu koordinatori nolēma arī iecelt vienu vai divus īpašos 
referentus Brexit jautājumā, kuri komitejas vārdā sekos norisēm šajā jomā.

10. Dažādi jautājumi

Citu jautājumu nebija.

11. Nākamās sanāksmes
 2019. gada 2. oktobrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)
 2019. gada 3. oktobrī plkst.9.00–12.30 (Briselē)

Sanāksme tika slēgta plkst. 18.20.
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