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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rozwoju Regionalnego

REGI_PV(2019)0903_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 3 września 2019 r. w godz. 10.00–12.30 i 15.00–18.30

BRUKSELA

Younous Omarjee (przewodniczący) otworzył posiedzenie we wtorek 3 września 2019 r. o 
godz. 10.07.

1. Przyjęcie porządku dziennego REGI_OJ (2019)0903_1

Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
 10 lipca 2019 r. PV – PE639.754v01-00
 23 lipca 2019 r. PV – PE639.876v01-00

Ponieważ nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, zalecenia te uznano za zatwierdzone. 

3. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że w okresie przerwy wakacyjnej na Wyspach Kanaryjskich 
doszło do wielu niszczycielskich pożarów i że w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego 
przekazał szefowi rządu regionalnego wyrazy solidarności. Przewodniczący zrelacjonował 
również dyskusję dotyczącą wysłuchań kandydatów na komisarzy, która miała miejsce 
podczas ostatniego posiedzenia Konferencji Przewodniczących Komisji. Poinformował, że 
wysłuchania komisarzy odbędą się w tygodniach 40. i 41. – od 30 września do 8 października 
– i że głosowanie w sprawie składu całej Komisji odbędzie się w Strasburgu podczas sesji 
październikowej.

4. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

Przewodniczący:

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

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

DT – PE639.763v02-00

 Rozpatrzenie projektu opinii
 Termin składania poprawek: 9 września 2019 r., godz. 17.00

Younous Omarjee przedstawił swój projekt opinii i odniósł się do uwag posłów.

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

5. Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 
wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Przedm. 
właśc.: REGI

 Wystąpienie Komisji

Oliver Mueller z Komisji przedstawił projekt rozporządzenia delegowanego w sprawie 
jednostek terytorialnych do celów gromadzenia danych statystycznych i odniósł się do uwag 
posłów.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący stwierdził, że ponieważ nie zgłoszono sprzeciwu 
wobec projektu rozporządzenia delegowanego, jego rozpatrywanie w komisji zostało 
zakończone.

Głos zabrali: Oliver Mueller (ESTAT, KE), Younous Omarjee, Andrej Nowakow, Constanze 
Krehl, Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Martina Michels, Raffaele Fitto, 
Bronis Ropė, Daniel Buda.

Posiedzenie zawieszono o godz. 11.15.

* * *

Przy drzwiach zamkniętych
Posiedzenie koordynatorów odbyło się przy drzwiach zamkniętych. 

* * *

Przewodniczący Younous Omarjee wznowił posiedzenie o godz. 15.07.
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3 września 2019 r. w godz. 15.00–18.30

Przewodniczący poinformował posłów o tym, że koordynatorzy spotkali się pod koniec sesji 
porannej i podjęli szereg decyzji, które zostały przesłane posłom pocztą elektroniczną do 
zatwierdzenia.

7. Wprowadzenie dotyczące pracy Departamentu Tematycznego B i prezentacja 
badania pt. „Plan działania w zakresie polityki spójności na lata 2019–2024 – 
kluczowe zagadnienia dla komisji REGI”

Przewodniczący powitał prelegentów i głos zabrali:

 Johannes Litzelmann, kierownik działu w Departamencie Tematycznym ds. Polityki 
Strukturalnej i Polityki Spójności

 Carlos Mendez, kierownik badania w Centrum Badań Polityk Europejskich (EPRC 
Delft) 

Po prezentacjach odbyła się runda pytań i odpowiedzi z udziałem posłów.

Głos zabrali: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (PE, DG IPOL, kierownik działu w 
Departamencie Tematycznym), Carlos Mendez (Centrum Badań Polityk Europejskich Delft), 
Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca 
Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Wymiana poglądów z Markiem Lemaître'em, dyrektorem generalnym ds. 
polityki regionalnej i miejskiej (REGIO), Komisja Europejska

Marc Lemaître, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej i miejskiej, zdał sprawozdanie z 
realizacji obecnej polityki spójności i odniósł się do uwag posłów.

Głos zabrali: Marc Lemaître (KE – 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. Zatwierdzenie decyzji koordynatorów

Jako że nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, decyzje koordynatorów uznano za zatwierdzone, a 
mianowicie:

1. Działalność z udziałem parlamentów narodowych w drugiej połowie 2019 r.  
___________________________________________________________________________

W związku z wnioskiem przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji Antonio 
Tajaniego w sprawie porządku dziennego posiedzeń z udziałem parlamentów narodowych na 
pozostałą część 2019 r. koordynatorzy postanowili zastosować się do wcześniejszej procedury 
dotyczącej spotkań z parlamentami narodowymi:



PE641.079v01-00 4/14 PV\1188030PL.docx

PL

(i) Wnioski o zgodę na odbycie posiedzeń międzyparlamentarnych będą rozpatrywane 
indywidualnie w odpowiednim czasie, oraz 

(ii) komisja REGI będzie, w miarę możliwości, nadal umieszczała spotkania z 
przedstawicielami parlamentów narodowych w programach wszystkich wyjazdów komisji 
REGI.

2. Wyjazdy w drugiej połowie 2019 r. i w pierwszej połowie 2020 r. 
___________________________________________________________________________

Wyjazdy w 2019 r.

Koordynatorzy postanowili wysłać 6 posłów do regionu Kastylia-La Mancha (Hiszpania) w 
tygodniu 44. według następującego podziału między grupy:

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

Wyjazdy w 2020 r.

Koordynatorzy uzgodnili, że podział 25 miejsc komisji REGI na wyjazdy w 2020 r. będzie 
wyglądał następująco:  

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

Grupy polityczne zostały poproszone o przesłanie propozycji do sekretariatu komisji REGI do 
czwartku 19 września do godz. 12: koordynatorzy podejmą decyzję na swoim posiedzeniu w 
dniach 2–3 października. 

3. System punktów służących do przydzielania sprawozdań i opinii 
___________________________________________________________________________

Koordynatorzy przeprowadzili szeroko zakrojoną debatę na temat zalet stosowania obecnego 
systemu punktów w nowej kadencji:

 na początku każdej połowy kadencji każda grupa otrzyma 5 punktów za każdego 
członka (każdy poseł niezrzeszony otrzyma 5 punktów dla siebie);

 grupy płacą 5 punktów za każdym razem, kiedy wyznaczają sprawozdawcę; 2 punkty 
za każdym razem, gdy wyznaczają sprawozdawcę komisji opiniodawczej; 

 grupa, której pozostaje najwięcej punktów, ma pierwszeństwo decydowania o tym, 
czy chce, aby to jej przydzielono następne sprawozdanie / następną opinię;

 na każde posiedzenie koordynatorów sekretariat przygotowuje uaktualnioną tabelę z 
liczbą punktów;

 punkty niewykorzystane na koniec połowy kadencji przepadają;
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 jeżeli w trakcie danej połowy kadencji parlamentarnej poseł przejdzie do innej grupy 
politycznej, jest on uprawniony do przeniesienia do nowej grupy politycznej liczby 
punktów, która odpowiada liczbie punktów pozostałej długości połowy kadencji, 
pomniejszonej o punkty, które poseł ten już wykorzystał.

Uzgodniono, że grupa Verts roześle wszystkim propozycję zmienionego systemu; ostateczna 
decyzja zostanie podjęta na następnym posiedzeniu koordynatorów.

4. Wysłuchania publiczne w drugiej połowie 2019 r. i w pierwszej połowie 2020 r.
___________________________________________________________________________

Koordynatorzy postanowili kontynuować obecny system składania wniosków o udzielenie 
zgody na organizację wysłuchań. Zamiast podejmować decyzję w sprawie programu z 
wyprzedzeniem dla każdego półrocza, komisja będzie postępować następująco:

- wszelkie propozycje dotyczące wysłuchań będą omawiane przez koordynatorów 
indywidualnie;
- w przypadku wyrażenia zgody, przewodniczący na miesiąc przed terminem 

wysłuchania wystosuje bezpośrednio do przewodniczącego pismo, w którym zwróci 
się o udzielenie zgody na zorganizowanie wysłuchania.  

Podkreślono, że wysłuchania powinny być organizowane tylko wtedy, gdy będzie można 
zapewnić odpowiedni udział posłów.

5. Kontynuacja prac: procedury ustawodawcze 
___________________________________________________________________________

W odniesieniu do kontynuacji prac grupa Renew Europe złożyła wniosek o przeprowadzenie 
formalnego głosowania. Koordynatorzy postanowili zastosować się do wniosku 
przewodniczącego 34 głosami za, przy 6 głosach przeciw (ważone według wielkości grupy):

 Komisja nie wystąpi z wnioskiem o ponowne przekazanie wniosku w przypadku 
żadnej z sześciu będących w toku procedur, ponieważ spowodowałoby to 
nieuzasadnione opóźnienia;

 Jeżeli chodzi o wykorzystanie rezerwy na wykonanie, komisja ponowi swój wniosek o 
wycofanie wniosku przez Komisję;

 Wszyscy ponownie wybrani sprawozdawcy zostaną ponownie wyznaczeni (Nowakow 
i Krehl dla rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, Cozzolino dla EFRR–FS, 
Arimont dla INTERREG).

 W przypadku dwóch będących w toku procedur, których sprawozdawca nie został 
ponownie wybrany (ECBM i płatności zaliczkowe), sprawozdawcy zostaną 
wyznaczeni przez grupy zajmujące się tymi procedurami w ostatniej kadencji, przy 
czym punkty nie zostaną ponownie wydane. W przypadku ECBM odpowiednią osobę 
wskaże grupa Renew Europe. W przypadku płatności zaliczkowych 
sprawozdawczynią będzie Andżelika Anna Możdżanowska (ECR).
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6. Kalendarz posiedzeń komisji REGI na rok 2020
___________________________________________________________________________

Koordynatorzy zatwierdzili kalendarz posiedzeń komisji REGI na rok 2020, jak 
przedstawiono poniżej. W razie potrzeby posiedzenia nadzwyczajne będą odbywały się w 
Strasburgu, w poniedziałki wieczorem (w godz. 19.00–23.00) oraz w czwartki rano (w godz. 
9.00–12.00).

Koordynatorzy postanowili, że w 2020 r. posiedzenia popołudniowe powinny rozpoczynać się 
o godz. 15.00.

Tydzień Dzień Pora
poniedziałek 20 stycznia po południu
wtorek 21 stycznia przed południem4
wtorek 21 stycznia po południu
środa 19 lutego po południu8
czwartek 20 lutego przed południem
poniedziałek 16 marca po południu

12
wtorek 17 marca przed południem
środa 29 kwietnia po południu

18
czwartek 30 kwietnia przed południem
środa 27 maja po południu

22
czwartek 28 maja przed południem
poniedziałek 22 czerwca po południu

26
wtorek 23 czerwca przed południem
środa 15 lipca przed południem
środa 15 lipca po południu29
czwartek 16 lipca przed południem
wtorek 1 września przed południem36
wtorek 1 września po południu
poniedziałek 26 października po południu

44
wtorek 27 października przed południem
poniedziałek 9 listopada po południu

46
wtorek 10 listopada przed południem
środa 2 grudnia po południu

49 czwartek 3 grudnia przed południem
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7. Procedura dotycząca aktów delegowanych i wykonawczych 
___________________________________________________________________________

Koordynatorzy przyjęli następujące przepisy dotyczące aktów delegowanych i aktów 
wykonawczych:

I. Zgłoszenie projektu aktu delegowanego, aktu wykonawczego i środków w ramach 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (środki w ramach procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą)

Po otrzymaniu od Komisji (wstępnego) projektu aktu delegowanego, aktu wykonawczego i 
środków w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, a także późniejszych zmian, 
sekretariat przekazuje pełnemu składowi komisji następujące informacje:

a) podstawa prawna i procedura;
b) krótkie wyjaśnienie projektu aktu;
c) możliwość sprzeciwu lub przedłużenia;
d) termin sprzeciwu lub przedłużenia.

II. Rozpatrywanie projektów aktów delegowanych

Projekty aktów delegowanych są umieszczane w porządku dziennym kolejnego posiedzenia 
komisji w celu przedstawienia ich przez Komisję. Po prezentacji i wymianie poglądów 
posłowie mogą złożyć wniosek o głosowanie w sprawie ewentualnego sprzeciwu wobec 
projektu aktu delegowanego lub przedłużenia terminu rozpatrzenia. Jeżeli dany akt jest pilny, 
komisja może również głosować w sprawie wczesnego oświadczenia o braku sprzeciwu. W 
przypadku braku wniosków o wyrażenie sprzeciwu, przedłużenie terminu rozpatrzenia lub 
wczesne oświadczenie o braku sprzeciwu, rozpatrzenie projektu aktu delegowanego zostaje 
zamknięte.

Jeżeli porządek obrad komisji nie pozwala na rozpatrzenie projektu aktu delegowanego na 
posiedzeniu komisji, koordynatorzy mogą podjąć decyzję w drodze procedury pisemnej w 
sprawie wyrażenia sprzeciwu, przedłużenia lub wczesnego oświadczenia o braku sprzeciwu. 

W przypadku sprzeciwu, przedłużenia lub wczesnego oświadczenia o braku sprzeciwu 
sekretariat przygotowuje projekt rezolucji (lub pisma) i przekazuje go koordynatorom w celu 
zatwierdzenia w drodze procedury pisemnej.

III. Rozpatrywanie projektów aktów wykonawczych

Projekty aktów wykonawczych nie są zwykle umieszczane w porządku dziennym posiedzeń 
komisji. Akt wykonawczy może jednak zostać umieszczony w porządku dziennym kolejnego 
posiedzenia komisji w wyjątkowych okolicznościach, na przykład jeżeli wydaje się, że 
projekt aktu wykonawczego przekracza uprawnienia wykonawcze przekazane w akcie 
podstawowym lub jest niezgodny z prawem z innych powodów (art. 112 ust.2 Regulaminu). 
Posłowie mogą złożyć wniosek o głosowanie w sprawie ewentualnego sprzeciwu wobec 
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projektu aktu wykonawczego. W razie konieczności taka decyzja może zostać również 
podjęta przez koordynatorów w drodze procedury pisemnej.

W przypadku sprzeciwu sekretariat przygotowuje projekt rezolucji i przekazuje go 
koordynatorom do zatwierdzenia w drodze procedury pisemnej. Rezolucje Parlamentu 
wyrażające sprzeciw wobec aktów wykonawczych nie wywołują skutków prawnych.

IV. Rozpatrywanie projektów środków w ramach procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą (środki w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą)

W bardzo rzadkich przypadkach wpływają projekty środków w ramach procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą. Środki w ramach procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą stanowią szczególną kategorię aktów wykonawczych przyjmowanych na podstawie 
postanowień traktatu lizbońskiego, w odniesieniu do których Parlament ma prawo sprzeciwu.  
Projekty środków w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie są zwykle 
umieszczane w porządku dziennym posiedzeń komisji. Środek w ramach procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą można jednak umieścić w porządku dziennym kolejnego 
posiedzenia komisji w wyjątkowych okolicznościach, na przykład jeżeli wydaje się, że 
projekt środka w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przekracza 
uprawnienia wykonawcze przyznane w akcie podstawowym (art. 112 ust. 4 Regulaminu). 
Posłowie mogą złożyć wniosek o głosowanie w sprawie ewentualnego sprzeciwu wobec 
projektu aktu wykonawczego. W razie konieczności taka decyzja może zostać również 
podjęta przez koordynatorów w drodze procedury pisemnej.

W przypadku sprzeciwu sekretariat przygotowuje projekt rezolucji i przekazuje go 
koordynatorom do zatwierdzenia w drodze procedury pisemnej.

V. Posiedzenia grup ekspertów i komitetów procedury komitetowej

W skład grup ekspertów i komitetów procedury komitetowej wchodzą eksperci z państw 
członkowskich i inni eksperci. Grupy te stanowią forum współpracy między Komisją a 
państwami członkowskimi przed przyjęciem aktów delegowanych i wykonawczych.

Sekretariat komisji REGI otrzymuje zwykle zaproszenia na posiedzenia następujących grup 
ekspertów i komitetów: 

a) Grupa ekspertów ds. europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(EGESIF);

b) Grupa ekspertów ds. współpracy terytorialnej i spraw miejskich (EGTCUM);
c) Grupa ekspertów ds. aktów delegowanych i wykonawczych w zakresie europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EGDIA)
d) Komitet Koordynacyjny ds. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 

(COESIF).

W przypadku kwestii istotnych dla prac komisji, członek sekretariatu uczestniczy w 
posiedzeniach i sporządza krótkie sprawozdanie. Sekretariat przekazuje te sprawozdania i 
wszystkie dokumenty rozpatrywane podczas tych posiedzeń pełnemu składowi komisji.

VI. Archiwizacja
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Sekretariat komisji REGI przechowuje kopie wszystkich stosownych dokumentów w wersji 
elektronicznej.
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8. Sprawy różne 
___________________________________________________________________________

Przewodniczący poinformował, że otrzymał pismo od negocjatora z ramienia UE w sprawie 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE Michela Barniera, w którym wyraził on 
gotowość przyjścia na posiedzenie komisji w celu omówienia wpływu brexitu na obszar 
polityki regionalnej.

Koordynatorzy postanowili, że należy zwrócić się do Michela Barniera o zabranie głosu przed 
komisją przed dniem brexitu (31 października), aby wysłuchać jego poglądów na temat 
konsekwencji brexitu.

Na wniosek przewodniczącego koordynatorzy postanowili ponadto wyznaczyć jednego lub 
dwóch specjalnych sprawozdawców ds. brexitu, którzy będą śledzić tę kwestię w imieniu 
komisji.

10. Sprawy różne

Nie omawiano innych spraw.

11. Następne posiedzenia
 2 października 2019 r. w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30 (Bruksela)
 3 października 2019 r. w godz. 9.00–12.30 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.20.
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