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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre regionálny rozvoj

REGI_PV(2019)0903_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 3. septembra 2019 od 10.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

BRUSEL

Schôdza sa začala v utorok 3. septembra 2019 o 10.07 h. Predsedal jej predseda Younous 
Omarjee.

1. Prijatie programu schôdze REGI_OJ (2019)0903_1

Program schôdze bol prijatý v podobe uvedenej v tejto zápisnici.

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 10. júla 2019 PV – PE639.754v01-00
 23. júla 2019 PV – PE639.876v01-00

Keďže poslanci nevzniesli žiadne námietky, zápisnice sa považujú za schválené.

3. Oznámenia predsedníctva

Predseda oznámil, že počas letnej prestávky postihli Kanárske ostrovy mnohé ničivé požiare a 
že v mene Výboru pre regionálny rozvoj vyjadril predsedovi miestnej vlády solidaritu. 
Takisto informoval o diskusii na poslednej schôdzi Konferencie predsedov výborov v 
súvislosti s vypočutiami dezignovaných komisárov vo výboroch. Uviedol, že vypočutia 
komisárov sa budú konať v 40. a 41. týždni od 30. septembra do 8. októbra a že hlasovanie o 
celej Komisii sa uskutoční na októbrovej schôdzi v Štrasburgu.

4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely
REGI/9/00551
2019/2028(BUD)

Predseda:

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

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

DT – PE639.763v02-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. september 2019, 17.00 h

Predseda Omarjee predstavil svoj návrh stanoviska a vyjadril sa k pripomienkam poslancov.

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

5. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej 
nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Gestorský 
výbor: REGI

 výklad Komisie

Oliver Mueller z Komisie predstavil návrh delegovaného nariadenia o územných jednotkách 
na účely zberu štatistických údajov a vyjadril sa k pripomienkam poslancov.

Na konci diskusie predseda uviedol, že keďže k návrhu delegovaného nariadenia neboli 
vznesené žiadne námietky, preskúmanie vo výbore sa skončilo.

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

Schôdza bola prerušená o 11.15 h.

* * *

Za zatvorenými dverami
Schôdza koordinátorov sa konala za zatvorenými dverami. 

* * *

Schôdza pokračovala o 15.07 h. Predsedal jej predseda Younous Omarjee.

3. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h
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Predseda upozornil poslancov na skutočnosť, že na konci doobedňajšej časti schôdze sa stretli 
koordinátori a prijali niekoľko rozhodnutí, ktoré sa následne poslali poslancom e-mailom na 
schválenie.

7. Úvod do práce tematickej sekcie B a prezentácia štúdie s názvom Agenda v 
oblasti politiky súdržnosti na roky 2019 – 2024: kľúčové otázky týkajúce sa 
výboru REGI

Predseda privítal pozvaných rečníkov a následne sa slova ujali:

 Johannes Litzelmann, vedúci tematickej sekcie pre štrukturálne politiky a politiky 
súdržnosti

 Carlos Mendez, Výskumné centrum pre európsku politiku Delft (EPRC Delft), vedúci 
výskumu pre túto štúdiu

Po vystúpeniach nasledovalo kolo otázok a odpovedí s členmi výboru.

Rečníci: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (EP, GR IPOL, vedúci tematickej sekcie), 
Carlos Mendez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, Jan Olbrycht, Rosa 
D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc Bogovič.

8. Výmena názorov s Marcom Lemaîtrom, generálnym riaditeľom GR pre 
regionálnu a mestskú politiku (REGIO), Európska komisia

Generálny riaditeľ pre regionálnu a mestskú politiku Marc Lemaître informoval o vykonávaní 
súčasnej politiky súdržnosti a vyjadril sa k pripomienkam poslancov.

Rečníci: Marc Lemaître (EK – GR 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. Schválenie rozhodnutí koordinátorov

Keďže poslanci nevzniesli žiadne námietky, rozhodnutia koordinátorov sa považujú za 
schválené, a to konkrétne:

1. Činnosti s národnými parlamentmi v druhej polovici roka 2019  
___________________________________________________________________________

Na základe žiadosti predsedu Konferencie predsedov výborov Tajaniho týkajúcej sa 
harmonogramu schôdzí s národnými parlamentmi do konca roka 2019 sa koordinátori 
rozhodli, že sa budú riadiť doterajším postupom pre schôdze s národnými parlamentmi:

i) povolenie usporiadať medziparlamentnú schôdzu sa bude vyžadovať individuálne v 
patričnom čase a 

ii) výbor REGI bude stretnutia so zástupcami národných parlamentov naďalej v rámci 
možností zahŕňať do programu všetkých služobných ciest výboru.



PE641.079v01-00 4/13 PV\1188030SK.docx

SK

2. Služobné cesty v druhej polovici roka 2019 a prvej polovici roka 2020 
___________________________________________________________________________

Služobné cesty v roku 2019

Koordinátori rozhodli o vyslaní 6 poslancov do regiónu Castilla-la-Mancha (Španielsko) v 44. 
týždni a ich rozdelení podľa skupín takto:

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

Služobné cesty v roku 2020

Koordinátori sa dohodli na takomto rozdelení 25 miest výboru REGI na služobné cesty v roku 
2020:  

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

Politické skupiny boli vyzvané, aby poslali svoje návrhy na sekretariát výboru REGI do 
utorka 19. septembra, 12 h. Koordinátori následne prijmú rozhodnutie na schôdzi, ktorá sa 
uskutoční 2. – 3. októbra. 

3. Bodový systém pre prideľovanie správ a stanovísk 
___________________________________________________________________________

Koordinátori mali rozsiahlu diskusiu o používaní existujúceho systému bodov v novom 
volebnom období:

 na začiatku každej polovice volebného obdobia každá skupina dostane 5 bodov za 
každého riadneho člena (každý nezaradený poslanec dostane 5 bodov ako jednotlivec);

 skupinám sa odpočíta 5 bodov zakaždým, keď vymenujú spravodajcu; 2 body 
zakaždým, keď vymenujú spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko; 

 skupina, ktorá má najviac zostávajúcich bodov, má právo prvej voľby v tom, či sa 
chce alebo nechce prihlásiť o pridelenie nasledujúcej správy či stanoviska;

 sekretariát pripravuje tabuľku s aktualizovaným počtom bodov po každej schôdzi 
koordinátorov;

 body, ktoré sa nepoužijú do konca polovice volebného obdobia, prepadnú;
 ak poslanec prejde z jednej politickej skupiny do druhej v priebehu polovice 

volebného obdobia, má právo preniesť do svojej novej politickej skupiny počet bodov 
zodpovedajúci zostávajúcej časti polovice obdobia mínus body, ktoré už boli použité.

Dohodlo sa, že skupina Verts predloží návrh na zmenu systému, a konečné rozhodnutie sa 
prijme na ďalšej schôdzi koordinátorov.

4. Vypočutia v druhej polovici roka 2019 a prvej polovici roka 2020
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___________________________________________________________________________

Koordinátori rozhodli o zachovaní súčasného systému pre žiadosti o povolenie vypočutí. 
Namiesto toho, aby výbor rozhodoval vopred o programe na každý semester, bude 
postupovať takto:

– o každom návrhu na vypočutie budú koordinátori diskutovať individuálne;
– v prípade schválenia sa predseda výboru jeden mesiac pred dátumom vypočutia obráti 

so žiadosťou o povolenie ho usporiadať priamo na predsedu Parlamentu.  

Bolo zdôraznené, že vypočutia by sa mali konať iba v prípade zaručenia dostatočnej účasti 
poslancov.

5. Kontinuita činností: legislatívne spisy 
___________________________________________________________________________

Pokiaľ ide o kontinuitu činností, skupina Renew Europe požiadala o formálne hlasovanie. 
Koordinátori sa rozhodli postupovať podľa návrhu predsedu – za: 34, proti: 6 (vážené podľa 
veľkosti skupiny):

 výbor nepožiada o opätovné predloženie žiadneho zo šiestich prebiehajúcich spisov, 
pretože by to spôsobilo zbytočné prieťahy;

 pokiaľ ide o využívanie výkonnostnej rezervy, výbor zopakuje svoju žiadosť, aby 
Komisia návrh stiahla;

 všetci znovuzvolení spravodajcovia budú opätovne vymenovaní (Novakov a Krehl pre 
NSU, Cozzolino pre EFRR a Kohézny fond, Arimont pre Interreg);

 v prípade dvoch prebiehajúcich spisov, ktorých spravodajca nebol znovuzvolený 
(ECBM a predbežné financovanie), vymenujú spravodajcov skupiny zodpovedné za 
tieto spisy v predchádzajúcom volebnom období, bez toho, aby sa na to použili ďalšie 
body. V prípade ECBM poskytne meno skupina Renew Europe. V prípade spisu o 
predbežnom financovaní bude spravodajkyňou Andżelika Anna Możdżanowska 
(ECR).
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6. Harmonogram schôdzí výboru REGI na rok 2020
___________________________________________________________________________

Koordinátori schválili harmonogram schôdzí výboru REGI na rok 2020, ako sa uvádza ďalej. 
V prípade potreby sa v pondelok večer (v čase od 19.00 h do 23.00 h) a vo štvrtok dopoludnia 
(od 9.00 h do 12.00 h) v Štrasburgu uskutočnia mimoriadne schôdze.

Koordinátori rozhodli, že v roku 2020 by sa popoludňajšie schôdze mali začínať o 15.00 h.

Týždeň Deň Čas
pondelok 20. januára popoludní
utorok 21. januára dopoludnia4
utorok 21. januára popoludní
streda 19. februára popoludní8
štvrtok 20. februára dopoludnia
pondelok 16. marca popoludní

12
utorok 17. marca dopoludnia
streda 29. apríla popoludní

18
štvrtok 30. apríla dopoludnia
streda 27. mája popoludní

22
štvrtok 28. mája dopoludnia
pondelok 22. júna popoludní

26
utorok 23. júna dopoludnia
streda 15. júla dopoludnia
streda 15. júla popoludní29
štvrtok 16. júla dopoludnia
utorok 1. septembra dopoludnia36
utorok 1. septembra popoludní
pondelok 26. októbra popoludní

44
utorok 27. októbra dopoludnia
pondelok 9. novembra popoludní

46
utorok 10. novembra dopoludnia
streda 2. decembra popoludní

49 štvrtok 3. decembra dopoludnia
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7. Postup týkajúci sa delegovaných a vykonávacích aktov 
___________________________________________________________________________

Koordinátori prijali tieto pravidlá týkajúce sa delegovaných a vykonávacích aktov:

I. Oznámenie o návrhoch delegovaných aktov, vykonávacích aktoch a opatreniach v 
rámci regulačného postupu s kontrolou

Po tom, ako Komisia poskytne (predbežný) návrh delegovaných aktov, vykonávacích aktov a 
opatrení v rámci regulačného postupu s kontrolou, ako aj následné zmeny, sekretariát ich 
postúpi celému výboru s týmito informáciami:

a) právny základ a postup;
b) stručný opis návrhu aktu;
c) či je možné vzniesť námietku alebo požiadať o predĺženie;
d) lehota na vznesenie námietok alebo požiadanie o predĺženie lehoty.

II. Preskúmanie návrhov delegovaných aktov

Návrhy delegovaných aktov sú zaradené do programu nasledujúcej schôdze výboru, na ktorej 
ich predstaví Komisia. Po výklade a výmene názorov môžu poslanci požiadať o hlasovanie o 
možnej námietke k návrhu delegovaného aktu alebo o predĺžení lehoty na preskúmanie. Ak je 
akt naliehavý, výbor môže hlasovať aj o skorom oznámení o nevznesení námietky. Ak neboli 
podané žiadne žiadosti o námietku, predĺženie lehoty alebo skoré oznámenie o nevznesení 
námietky, preskúmanie návrhu delegovaného aktu sa uzavrie.

Ak program výboru neumožňuje, aby sa návrh delegovaného aktu preskúmal na schôdzi 
výboru, rozhodnutie o námietke, predĺžení lehoty alebo skorom oznámení o nevznesení 
námietky môžu koordinátori prijať písomným postupom.

V prípade námietky, predĺženia lehoty alebo skorého oznámenia o nevznesení námietky 
sekretariát pripraví návrh uznesenia (alebo list) a postúpi ho koordinátorom na schválenie 
písomným postupom.

III. Preskúmanie návrhov vykonávacích aktov

Návrhy vykonávacích aktov sa obvykle nezaraďujú do programu schôdzí výborov. 
Vykonávací akt však môže byť za výnimočných okolností zaradený do programu nasledujúcej 
schôdze výboru, napríklad ak sa zdá, že návrh vykonávacieho aktu prekračuje vykonávacie 
právomoci stanovené v základnom akte (článok 112 ods. 2 rokovacieho poriadku). Poslanci 
môžu požiadať o hlasovanie o možnej námietke k návrhu vykonávacieho aktu. V prípade 
potreby môžu takéto rozhodnutie prijať aj koordinátori písomným postupom.

V prípade námietky sekretariát pripraví návrh uznesenia a postúpi ho koordinátorom na 
schválenie písomným postupom. Uznesenia Parlamentu, v ktorých namieta proti 
vykonávacím aktom, nemajú právny účinok.
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IV. Preskúmanie návrhov opatrení v rámci regulačného postupu s kontrolou

Veľmi zriedkavo prijme výbor návrhy opatrení v rámci regulačného postupu s kontrolou. 
Opatrenia v rámci regulačného postupu s kontrolou sú osobitnou kategóriou vykonávacieho 
aktu prijatého na základe ustanovení spred Lisabonskej zmluvy, v prípade ktorých má 
Parlament právo vzniesť námietku. Návrhy opatrení v rámci regulačného postupu s kontrolou 
sa obvykle nezaraďujú do programu schôdzí výborov. Takéto opatrenie však môže byť za 
výnimočných okolností zaradené do programu nasledujúcej schôdze výboru, napríklad ak sa 
zdá, že návrh opatrenia v rámci regulačného postupu s kontrolou prekračuje vykonávacie 
právomoci stanovené v základnom akte (článok 112 ods. 4 rokovacieho poriadku). Poslanci 
môžu požiadať o hlasovanie o možnej námietke k návrhu vykonávacieho aktu. V prípade 
potreby môžu takéto rozhodnutie prijať aj koordinátori písomným postupom.

V prípade námietky sekretariát pripraví návrh uznesenia a postúpi ho koordinátorom na 
schválenie písomným postupom.

V. Zasadnutia expertných skupín a komitologických výborov

Expertné skupiny a komitologické výbory sú zložené z odborníkov z členských štátov a iných 
krajín. Tieto skupiny predstavujú fórum pre zosúladenie medzi Komisiou a členskými štátmi 
pred prijatím delegovaných a vykonávacích aktov.

Sekretariát výboru REGI zvyčajne dostáva pozvánky na zasadnutia týchto expertných skupín 
a komitologických výborov: 

a) expertná skupina pre európske štrukturálne a investičné fondy (EGESIF);
b) expertná skupina pre územnú spoluprácu a mestské záležitosti (EGTCUM);
c) expertná skupina pre delegované a vykonávacie akty týkajúce sa európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EGDIA);
d) Koordinačný výbor pre európske štrukturálne a investičné fondy (COESIF).

Ak je to potrebné pre prácu výboru, člen sekretariátu sa zúčastní na zasadnutiach a vypracuje 
stručnú správu. Sekretariát poskytne správy a všetky dokumenty, ktoré sa posudzovali na 
týchto zasadnutiach, celému výboru.

VI. Archivácia

Sekretariát výboru REGI bude uchovávať elektronické kópie všetkých príslušných 
dokumentov.
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8. Rôzne otázky 
___________________________________________________________________________

Predseda informoval, že mu bol doručený list od vyjednávača EÚ pre vystúpenie Spojeného 
kráľovstva z EÚ pána Barniera, ktorý ponúkol, že príde na schôdzu výboru diskutovať o 
vplyve brexitu v oblasti regionálnej politiky.

Koordinátori rozhodli, že treba požiadať pána Barniera, aby vystúpil ešte pred 31. októbrom, 
dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, a prezentoval svoje názory na dôsledky brexitu.

Na návrh predsedu koordinátori rozhodli aj o vymenovaní jedného alebo dvoch osobitných 
spravodajcov pre brexit, ktorí by túto záležitosť sledovali v mene výboru.

10. Rôzne otázky

Žiadne.

11. Nasledujúce schôdze
 2. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
 3. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Schôdza sa skončila o 18.20 h.
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