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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru dezvoltare regională

REGI_PV(2019)0903_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 3 septembrie 2019, 10.00-12.30 și 15.00-18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marți, 3 septembrie 2019, la ora 10.07, fiind prezidată de Younous 
Omarjee, președinte.

1. Adoptarea ordinii de zi REGI_OJ (2019)0903_1

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor
 10 iulie 2019 PV – PE639.754v01-00
 23 iulie 2019 PV – PE639.876v01-00

Întrucât membrii nu au formulat obiecții, procesul-verbal se consideră a fi aprobat.

3. Comunicări ale președinției

Președintele a comunicat că, în timpul vacanței de vară, în Insulele Canare au avut loc 
numeroase incendii devastatoare și că a transmis un mesaj de solidaritate șefului 
administrației regionale, în numele Comisiei pentru dezvoltare regională. De asemenea, a 
informat participanții cu privire la discuțiile care au avut loc în timpul celei mai recente 
reuniuni a Conferinței președinților de comisie în legătură cu audierile în comisie ale 
comisarilor desemnați. Președintele a menționat că audierile pentru posturile de comisari vor 
avea loc în săptămânile 40 și 41, în perioada 30 septembrie-8 octombrie, iar votul asupra 
întregii Comisii se va desfășura la Strasbourg, în perioada de sesiune din octombrie.

4. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate 
secțiunile

REGI/9/00551
2019/2028(BUD)

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

Comisie competentă:

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

DT – PE639.763v02-00

 Examinarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019, ora 17.00

Dl Omarjee și-a prezentat proiectul de aviz și a răspuns observațiilor făcute de deputați.

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

5. Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea 
unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Comisie 
competentă: REGI

 Expunerea Comisiei

Dl Oliver Mueller, din partea Comisiei, a prezentat proiectul de regulament delegat privind 
unitățile teritoriale pentru colectarea de statistici și a oferit răspunsuri la aspectele aduse în 
discuție de membri.

La finalul dezbaterii, președintele a declarat că examinarea în comisie a proiectului de 
regulament delegat s-a încheiat, întrucât că nu au fost formulate obiecții.

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

Reuniunea a fost suspendată la ora 11.15.

* * *

Cu ușile închise
Coordonatorii s-au reunit cu ușile închise. 

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 15.07, fiind prezidată de Younous Omarjee (președinte).
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3 septembrie 2019, 15.00-18.30

Președintele a avertizat membrii cu privire la faptul că, după ședința de dimineață, 
coordonatorii s-au reunit și au luat o serie de decizii, care apoi au fost transmise membrilor 
prin e-mail, spre aprobare.

7. Introducere privind activitățile Departamentului tematic B și prezentarea unui 
studiu intitulat „The agenda for cohesion policy in 2019-2024: Key issues for the 
REGI committee”

Președintele le-a urat bun-venit vorbitorilor invitați și a dat cuvântul următoarelor persoane:

 Johannes Litzelmann, șef de unitate, Departamentul tematic pentru politici structurale 
și de coeziune

 Carlos Mendez, European Policies Research Centre Delft (EPRC Delft), cercetător-șef 
pentru acest studiu

Prezentările au fost urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii.

Au intervenit: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (PE, DG IPOL, șef de unitate 
departamentul tematic), Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, 
Jan Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc 
Bogovič.

8. Schimb de opinii cu Marc Lemaître, director general pentru politică regională și 
urbană (REGIO), Comisia Europeană

Marc Lemaître, director general pentru politică regională și urbană, a prezentat punerea în 
aplicare a politicii de coeziune actuale și a răspuns observațiilor făcute de membri.

Au intervenit: Marc Lemaître (CE – 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. Aprobarea deciziilor coordonatorilor

Întrucât membrii nu au formulat obiecții, deciziile coordonatorilor se consideră a fi aprobate, 
după cum urmează:

1. Activitățile cu parlamentele naționale în a doua jumătate a anului 2019  
___________________________________________________________________________

În urma solicitării președintelui Conferinței președinților de comisie, dl Tajani, privind 
ordinea de zi a reuniunilor cu parlamentele naționale pentru restul anului 2019, coordonatorii 
au decis să urmeze procedura aplicată în trecut în cazul reuniunilor cu parlamentele naționale:
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(i) autorizațiile pentru organizarea de reuniuni interparlamentare ar urma să fie solicitate de la 
caz la caz, în momentul oportun, și 

(ii) REGI va continua să includă, în măsura posibilităților, reuniuni cu reprezentanți ai 
parlamentelor naționale în programele tuturor misiunilor REGI.

2. Misiuni în a doua jumătate a anului 2019 și în prima jumătate a anului 2020 
___________________________________________________________________________

Misiuni în 2019

Coordonatorii au decis să trimită 6 membri în Castilla-la-Mancha (Spania), în săptămâna 44, 
cu următoarea împărțire în funcție de grupuri:

PPE - 2; S&D - 2; Renew Europe - 1; Grupul Verzilor - 1; ID - 0; ECR - 0; GUE/NGL - 0;   
Neafiliați (NI) - 0.

Misiuni în 2020

Coordonatorii au convenit asupra următoarei împărțiri a celor 25 locuri REGI în cadrul 
misiunilor din 2020:  

PPE - 7; S&D - 6; Renew Europe - 4; Grupul Verzilor - 2; ID - 2; ECR - 2; GUE/NGL - 1;   
Neafiliați (NI) - 1.

Grupurile politice au fost invitate să trimită propuneri secretariatului REGI până joi, 19 
septembrie, ora 12.00. Coordonatorii vor lua o decizie în cadrul reuniunii lor din 2-3 
octombrie. 

3. Sistemul de puncte pentru repartizarea rapoartelor și avizelor 
___________________________________________________________________________

Coordonatorii au dezbătut pe larg avantajele utilizării sistemului de puncte existent în timpul 
noii legislaturi:

 la începutul fiecărei jumătăți de legislatură, fiecare grup primește 5 puncte pentru 
fiecare membru titular (fiecare deputat neafiliat primește 5 puncte, individual);

 grupurile dau 5 puncte de fiecare dată când numesc un raportor; 2 puncte de fiecare 
dată când numesc un raportor pentru aviz; 

 grupul cu cele mai multe puncte rămase are dreptul de a alege primul dacă dorește sau 
nu să preia următorul raport/aviz care urmează să fie alocat;

 secretariatul furnizează un tabel actualizat cu situația punctelor după fiecare reuniune a 
coordonatorilor;

 punctele care nu sunt utilizate până la sfârșitul jumătății de legislatură se pierd;
 dacă un membru se transferă de la un grup politic la altul pe parcursul unei jumătăți de 

legislatură parlamentară, are dreptul să ia cu el/ea în noul grup politic numărul de 



PV\1188030RO.docx 5/13 PE641.079v01-00

RO

puncte corespunzătoare proporției rămase din jumătatea de legislatură minus punctele 
pe care eventual le-a utilizat deja.

S-a convenit că Grupul Verzilor va transmite o propunere de modificare a sistemului; decizia 
finală ar urma să fie luată în cadrul următoarei reuniuni a coordonatorilor.

4. Audieri publice în a doua jumătate a anului 2019 și în prima jumătate a anului 
2020
___________________________________________________________________________

Coordonatorii au decis să se păstreze sistemul actual pentru solicitarea autorizațiilor pentru 
audieri. În loc să se decidă în prealabil un program pentru fiecare semestru, comisia va 
proceda după cum urmează:

- orice propunere privind o audiere urmează să fie discutată de coordonatori de la caz la 
caz;
- în cazul în care propunerea este aprobată, președintele comisiei se adresează în scris 

direct președintelui Parlamentului European cu o lună înainte de data audierii, pentru a 
solicita autorizarea acesteia.  

S-a subliniat că audierile ar trebui să se organizeze doar dacă se poate garanta o prezență 
suficientă a deputaților.

5. Continuarea activității: dosare legislative 
___________________________________________________________________________

În ceea ce privește continuarea activității, Grupul Renew Europe a solicitat organizarea unui 
vot formal. Coordonatorii au decis să dea curs propunerii președintelui, cu 34 de voturi pentru 
și 6 împotrivă (ponderate în funcție de dimensiunea grupurilor):

 comisia nu va solicita o nouă sesizare pentru cele șase dosare în curs, deoarece ar 
rezulta întârzieri inutile;

 în ceea ce privește utilizarea rezervei de performanță, comisia își va reînnoi cererea ca 
Comisia Europeană să își retragă propunerea;

 toți raportorii realeși vor fi numiți din nou (Novakov și Krehl pentru RDC, Cozzolino 
pentru FEDR-FC, Arimont pentru Interreg);

 În cazul celor două dosare în curs ale căror raportori nu au fost realeși (MTFE și 
prefinanțare), către grupurile responsabile de cele două dosare în timpul ultimei 
legislaturi vor numi raportori, fără ca punctele să fie scăzute din nou. Pentru MTFE, 
numele va fi propus de Renew Europe. Pentru dosarul privind prefinanțarea, raportorul 
va fi Andżelika Anna Możdżanowska (ECR).
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6. Calendarul reuniunilor REGI pentru 2020
___________________________________________________________________________

Coordonatorii au aprobat calendarul reuniunilor REGI pentru 2020 în forma indicată mai jos. 
Dacă este nevoie, vor fi organizate reuniuni extraordinare la Strasbourg, luni seara (între orele 
19.00 și 23.00), respectiv joi dimineața (între orele 9.00 și 12.00).

Coordonatorii au decis ca, în 2020, sesiunile de după-amiază ale reuniunilor să înceapă la ora 
15.00.

Săptămâna Ziua Perioada
luni 20 ianuarie după-amiaza
marți 21 ianuarie dimineața4
marți 21 ianuarie după-amiaza
miercuri 19 februarie după-amiaza8
joi 20 februarie dimineața
luni 16 martie după-amiaza

12
marți 17 martie dimineața
miercuri 29 aprilie după-amiaza

18
joi 30 aprilie dimineața
miercuri 27 mai după-amiaza

22
joi 28 mai dimineața
luni 22 iunie după-amiaza

26
marți 23 iunie dimineața
miercuri 15 iulie dimineața
miercuri 15 iulie după-amiaza29
joi 16 iulie dimineața
marți 1 septembrie dimineața36
marți 1 septembrie după-amiaza
luni 26 octombrie după-amiaza

44
marți 27 octombrie dimineața
luni 9 noiembrie după-amiaza

46
marți 10 noiembrie dimineața
miercuri 2 decembrie după-amiaza

49 joi 3 decembrie dimineața
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7. Procedura pentru actele delegate și actele de punere în aplicare 
___________________________________________________________________________

Coordonatorii au adoptat următoarele norme privind actele delegate și actele de punere în 
aplicare:

I. Notificarea proiectelor de acte delegate, acte de punere în aplicare și măsuri în 
conformitate cu procedura de reglementare cu control (măsuri PRC)

După ce le primește de la Comisia Europeană, secretariatul transmite proiectele (preliminare) 
de acte delegate, acte de punere în aplicare și măsuri PRC, precum și modificările ulterioare, 
întregii comisii, furnizând informațiile de mai jos:

a) temeiul juridic și procedura;
b) o scurtă explicație a proiectului de act;
c) dacă se poate formula o obiecțiune sau se poate obține o prelungire;
d) termenul pentru formularea obiecțiunii sau solicitarea unei prelungiri.

II. Examinarea proiectelor de acte delegate

Proiectele de acte delegate sunt introduse pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a comisiei, 
pentru a fi prezentate de către Comisia Europeană. În urma prezentării și a unui schimb de 
opinii, membrii pot solicita un vot privind eventuale obiecțiuni la proiectul de act delegat sau 
o prelungire a perioadei de examinare. În cazul în care actul este urgent, comisia poate, de 
asemenea, vota asupra exprimării timpurii a lipsei de obiecțiuni. Dacă nu există cereri de 
formulare a unor obiecțiuni, de prelungire sau de exprimare timpurie a lipsei de obiecțiuni, 
examinarea proiectului de act delegat este închisă.

În cazul în care ordinea de zi a comisiei nu permite examinarea în comisie a proiectului de act 
delegat, decizia privind formularea de obiecțiuni, prelungirea sau exprimarea timpurie a lipsei 
de obiecțiuni poate fi luată de coordonatori prin procedura scrisă.

Dacă se formulează o obiecțiune, se solicită o prelungire sau se exprimă timpuriu lipsa de 
obiecțiuni, secretariatul pregătește un proiect de rezoluție (sau o scrisoare), care este apoi 
transmis(ă) coordonatorilor în vederea aprobării prin procedura scrisă.

III. Examinarea proiectelor de acte de punere în aplicare

Proiectele de acte de punere în aplicare nu sunt introduse, în mod normal, pe ordinea de zi a 
reuniunilor comisiei. Cu toate acestea, un act de punere în aplicare poate fi introdus pe 
ordinea de zi a următoarei reuniuni a comisiei în situații excepționale, de exemplu dacă, în 
aparență, proiectul de act de punere în aplicare depășește competențele de executare conferite 
în actul de bază sau dacă este inadecvat din punct de vedere juridic [articolul 112 alineatul (2) 
din Regulamentul de procedură]. Membrii pot solicita un vot privind o eventuală obiecțiune la 
un proiect de act de punere în aplicare. Dacă este nevoie, o astfel de decizie poate fi luată de 
coordonatori și prin procedura scrisă.
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Dacă se formulează o obiecțiune, secretariatul pregătește un proiect de rezoluție, care este 
apoi transmis coordonatorilor în vederea aprobării prin procedura scrisă. Rezoluțiile 
Parlamentului în care se formulează o obiecțiune la un act de punere în aplicare nu au efect 
juridic.

IV. Examinarea proiectelor de măsuri în conformitate cu procedura de reglementare cu 
control (măsuri PRC)

Foarte rar, se primesc proiecte de măsuri PRC. Măsurile PRC constituie o categorie specifică 
de acte de punere în aplicare adoptate în temeiul dispozițiilor dinaintea Tratatului de la 
Lisabona, în cazul cărora Parlamentul are dreptul de a formula obiecțiuni. Proiectele de 
măsuri PRC nu sunt introduse, în mod normal, pe ordinea de zi a reuniunilor comisiei. Cu 
toate acestea, o măsură PRC poate fi introdusă pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a 
comisiei în situații excepționale, de exemplu dacă, în aparență, proiectul de măsură PRC 
depășește competențele de executare conferite în actul de bază [articolul 112 alineatul (4) din 
Regulamentul de procedură]. Membrii pot solicita un vot privind o eventuală obiecțiune la un 
proiect de act de punere în aplicare. Dacă este nevoie, o astfel de decizie poate fi luată de 
coordonatori și prin procedura scrisă.

Dacă se formulează o obiecțiune, secretariatul pregătește un proiect de rezoluție, care este 
apoi transmis coordonatorilor în vederea aprobării prin procedura scrisă.

V. Reuniunile grupurilor de experți și ale comitetelor

Grupurile de experți și comitetele sunt alcătuite din experți din statele membre, precum și alți 
experți. Aceste grupuri constituie un for pentru găsirea unui acord între Comisia Europeană și 
statele membre înaintea de a adopta acte delegate sau acte de punere în aplicare.

Secretariatul REGI primește, în mod normal, invitații pentru a urmări reuniunile următoarelor 
grupuri de experți și comitete: 

a) Grupul de experți privind fondurile structurale și de investiții europene (EGESIF);
b) Grupul de experți privind cooperarea teritorială și aspectele urbane (EGTCUM);
c) Grupul de experți privind actele delegate și actele de punere în aplicare pentru 

fondurile structurale și de investiții europene (EGDIA);
d) Comitetul de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene 

(COESIF).

Atunci când sunt relevante pentru activitatea comisiei, un membru al secretariatului va 
participa la reuniuni și va întocmi un scurt raport. Secretariatul va transmite întregii comisii 
rapoartele și toate documentele examinate în cadrul reuniunilor.

VI. Arhivarea

Secretariatul REGI va păstra copii electronice ale tuturor documentelor relevante.
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8. Chestiuni diverse 
___________________________________________________________________________

Președintele a informat participanții că a primit o scrisoare din partea dlui Barnier, 
negociatorul UE privind retragerea Regatului Unit, prin care acesta s-a oferit să participe la o 
reuniune a comisiei cu scopul de a discuta impactul Brexit în domeniul politicii regionale.

Coordonatorii au decis că dl Barnier ar trebui să fie invitat să se adreseze comisiei înaintea 
zilei Brexit (31 octombrie), pentru a-i asculta opiniile referitoare la consecințele Brexit.

La propunerea președintelui, coordonatorii au decis, de asemenea, să numească unul sau doi 
raportori speciali pentru Brexit, care să urmărească situația în numele comisiei.

10. Chestiuni diverse

Nu au existat.

11. Reuniuni următoare
 2 octombrie 2019, 9.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30 (Bruxelles)
 3 octombrie 2019, 9.00 – 12.30 (Bruxelles)

Reuniunea a fost închisă la ora 18.20.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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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