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NOTULEN
Vergadering van 13 juli 2021, 13.45-16.15 uur en 16.45-18.15 uur

en 18.15-18.45 uur (coördinatorenvergadering)

BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 13 juli 2021 om 13.48 uur geopend onder voorzitterschap 
van Younous Omarjee (voorzitter) en met deelname op afstand door leden van REGI.

1. Aanneming van de agenda

Besluit: de ontwerpagenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 25 mei 2021 PV – PE693.631v02-00

Besluit: de notulen worden goedgekeurd.

 15 juni 2021 PV – PE694.947v01-00

Besluit: de notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter verzoekt de leden zich bij hem aan te sluiten voor het sturen van een 
boodschap van solidariteit met de bevolking van Cyprus na de branden die op 3 en 4 
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juli het zuiden van het eiland hebben geteisterd.  Hij verwacht dat de EU haar 
programma’s en instrumenten voor noodgevallen en rampen in werking zal stellen om 
bij de wederopbouw te helpen.

4. Gedachtewisseling met Zvonko Černač, minister zonder portefeuille, bevoegd 
voor Ontwikkeling en Europees Cohesiebeleid, fungerend voorzitter van de Raad 
van de EU, over de prioriteiten van het Sloveense voorzitterschap
Het Sloveense voorzitterschap presenteert zijn prioriteiten en de leden plaatsen 
kanttekeningen en stellen vragen over de doelstellingen.

Sprekers: Younous Omarjee, Zvonko Černač, Andrey Novakov, Constanze Krehl, 
Ondřej Knotek, Francesca Donato, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, 
Irène Tolleret, Peter Pollák, Mauri Pekkarinen.

*** Stemming op afstand ***

5. Oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit
REGI/9/05035

***I 2020/0380(COD) COM(2020)0854 – C9-0433/2020

Rapporteur:

Pascal Arimont (PPE) LA – 
GEDA/A/(2021)002912
AG – PE695.149v01-00

Bevoegd:

REGI*

Advies:

BUDG*  Valérie Hayer (Renew) AD – PE680.978v02-00
AM – PE689.553v01-00

PECH*  François-Xavier Bellamy (PPE) AD – PE689.636v03-00
AM – PE691.333v01-00

 Verslaglegging aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

Besluit: de heer Arimont geeft een overzicht van de voornaamste punten van het 
akkoord dat tijdens de onderhandelingen met de Raad is bereikt en 
beveelt de commissie aan dit goed te keuren.

 Stemming over het tijdens de interinstitutionele onderhandelingen bereikte 
voorlopige akkoord

Besluit: goedgekeurd: 42 stemmen voor en 0 tegen, bij 0 onthoudingen

Sprekers: Pascal Arimont, Younous Omarjee.
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6. Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied
REGI/9/04950

2020/2276(INI)

Rapporteur:

Younous Omarjee (The Left) PR – PE689.656v01-00
AM – PE693.733v01-00

Bevoegd:

REGI*

Advies:

ENVI*  Besluit: geen advies

TRAN*  Izaskun Bilbao Barandica (Renew) AD – PE689.483v02-00
AM – PE689.854v01-00

PECH  Pierre Karleskind (Renew) AD – PE662.092v03-00
AM – PE680.951v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag

Besluit: het ontwerpverslag wordt goedgekeurd: 42 stemmen voor en 0 tegen, bij 
0 onthoudingen
136 amendementen goedgekeurd:
136 ingediend:

 termijn voor de indiening van amendementen: 3 juni 2021, 12.00 uur.

7. Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU
REGI/9/03972

2020/2120(INI)

Rapporteur:

Stéphane Bijoux (Renew) AM – PE693.637v01-00

Bevoegd:

REGI

 Goedkeuring ontwerpverslag

Besluit: het ontwerpverslag wordt goedgekeurd: 40 stemmen voor en 0 tegen, bij 
2 onthoudingen
199 amendementen goedgekeurd:
9 amendementen verworpen:
208 ingediend:

 termijn voor de indiening van amendementen: 31 mei 2021, 16.00 uur
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Sprekers: Younous Omarjee, André Rougé.

De stemming op afstand vindt plaats via de applicatie EPVote. De uitslag wordt per e-mail 
aan de leden toegestuurd. De stemming over de amendementen wordt om 15.00 uur 
geopend en om 16.00 uur gesloten.
De eindstemming wordt om 17.30 uur geopend en om 18.30 uur gesloten.

* * *

8. De rol van het cohesiebeleid bij het bevorderen van innovatieve en slimme 
transformatie en regionale ICT-connectiviteit
REGI/9/06447

2021/2101(INI)

Rapporteur:

Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)

Bevoegd:

REGI

 Gedachtewisseling

Besluit: gedachtewisseling

De rapporteur presenteert zijn ideeën voor het ontwerpverslag en reageert op 
kanttekeningen van de leden.

Sprekers: Younous Omarjee, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel 
Benjumea Benjumea, Rosa D'Amato, Andżelika Anna Możdżanowska, 
Martina Michels.

9. Het cohesiebeleid als instrument om verschillen in de gezondheidszorg te 
verkleinen en grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied te 
verbeteren
REGI/9/06446

2021/2100(INI)

Rapporteur:

Tomislav Sokol (PPE)

Bevoegd:

REGI

 Gedachtewisseling

Besluit: gedachtewisseling
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De rapporteur presenteert zijn ideeën voor het ontwerpverslag en reageert op 
kanttekeningen van de leden.

Sprekers: Younous Omarjee, Tomislav Sokol, Dimitrios Papadimoulis, Alessandro 
Panza.

De vergadering wordt om 16.17 uur geschorst en om 16.48 uur hervat onder voorzitterschap 
van Younous Omarjee (voorzitter).

10. Gedachtewisseling met Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en 
Hervormingen 
- Presentatie van de mededeling van de Commissie “Een langetermijnvisie voor de 
plattelandsgebieden van de EU - Naar sterkere, verbonden, veerkrachtige en 
welvarende plattelandsgebieden in 2040” (COM(2021)0345)

De commissaris presenteert de mededeling van de Commissie en reageert op 
kanttekeningen van de leden.

Sprekers: Elisa Ferreira, Younous Omarjee, Andrey Novakov, Constanze Krehl, 
Ondřej Knotek, Bronis Ropė, Francesca Donato, Martina Michels, 
Krzysztof Hetman, Jan Olbrycht, Isabel García Muñoz, Álvaro Amaro, 
Daniel Buda, Franc Bogovič, Irène Tolleret.

11. Volgende vergaderingen

 6 september 2021, 13.45-16.15 uur en 16.45-18.45 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 18.20 uur gesloten.

* * *

13 juli 2021, 18.15-18.45 uur (met gesloten deuren)

12. Coördinatorenvergadering (besluiten)

1. Puntentabel
___________________________________________________________________________

De coördinatoren nemen kennis van de huidige staat van de tabel. 

2. Verwijzingen
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__________________________________________________________________________

i) Mededeling van de Europese Commissie over “Een langetermijnvisie voor de 
plattelandsgebieden van de EU — Naar sterkere, verbonden, veerkrachtige en 
welvarende plattelandsgebieden in 2040” (COM(2021)0345)

Bevoegd: AGRI Advies: ENVI, ITRE, FEMM, EMPL, REGI, CULT  

De coördinatoren besluiten te verzoeken om toepassing van artikel 58 van het Reglement 
(gezamenlijke commissieprocedure) op het geplande initiatiefverslag van AGRI.

Ze stellen het besluit over de vraag welke fractie in REGI een rapporteur voor advies zal 
benoemen uit totdat bekend is welk gevolg is gegeven aan het verzoek om toepassing van 
artikel 58 van het Reglement.

ii) Wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 december 2013 wat betreft beperkingen op de toegang tot de 
wateren van de Unie (COM/2021/356)

Bevoegd: PECH Advies: DEVE, ENVI, REGI

De coördinatoren besluiten dat REGI een advies zal opstellen (2 punten).  Ze komen 
voorlopig overeen, in afwachting van de bevestiging door mevrouw Donato, dat de ID-Fractie 
de rapporteur voor advies zal benoemen.

3. Begroting 2022: stand van zaken 
___________________________________________________________________________

De coördinatoren nemen kennis van de huidige stand van zaken betreffende de begroting van 
de Commissie voor 2022, te weten: 

op 24 februari hebben de coördinatoren besloten een advies in de vorm van een brief op te 
stellen over de richtsnoeren voor de begroting 2022, maar geen advies op te stellen over de 
begrotingsresolutie van oktober.   De leden van REGI zullen PPVA’s indienen en de 
voorzitter zal namens de commissie een reeks amendementen indienen ter correctie van 
eventuele bezuinigingen op de ontwerpbegroting door de Raad in zijn eerste lezing.  Leden 
die andere amendementen willen indienen, kunnen dit rechtstreeks in de Begrotingscommissie 
doen.

Op 8 juni 2021 heeft de Commissie de raming van de ontvangsten en uitgaven 2022 
vastgesteld en op 9 juli 2021 de ontwerpbegroting 2022 in alle talen.

Op 14 juli 2021 zal de Raad (Coreper) naar verwachting zijn standpunt over de 
ontwerpbegroting vaststellen.

De termijn voor commissies om bij BUDG amendementen in te dienen op het standpunt in 
eerste lezing van de Raad over de ontwerpbegroting is vastgesteld op 2 september. 

Indien leden op basis van feedback over de voorafgaande beoordeling hun PPVA’s willen 
wijzigen, worden zij verzocht hun herziene voorstel in zijn vorm van een 
begrotingsamendement tegen 20 augustus 2021 naar het secretariaat te sturen.
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Het secretariaat zal een definitieve reeks amendementen voorbereiden en aan de voorzitter 
sturen dat bij BUDG wordt ingediend (definitieve versies van PPVA’ en amendementen ter 
correctie van bezuinigingen op de ontwerpbegroting): het secretariaat stuurt hiervan kopieën 
ter informatie aan de coördinatoren.

4. Brief aan de EIB 
___________________________________________________________________________

De coördinatoren herinneren aan hun gedachtewisseling op 15 juni met Lilyana Pavlova, 
vicepresident van de EIB, over de oriënterende nota die wordt opgesteld over de activiteiten 
van de EIB en het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027.  

Ze nemen kennis van de bijdrage van de Verts/ALE-Fractie en de Renew-Fractie over drie 
kwesties die mevrouw Pavlova tijdens de discussie ter sprake heeft gebracht.

Ze komen overeen dat de overige fracties zo snel mogelijk aan de voorzitter (kopie aan de 
mailbox van het REGI-secretariaat) verdere elementen sturen voor een brief aan de EIB 
namens de commissie.

5. Europees grensoverschrijdend mechanisme
___________________________________________________________________________

De coördinatoren herinneren eraan dat het voorstel voor een verordening COM(2018) 373 – 
2018/0198 (COD), waarover het EP op 14 februari 2019 zijn eerste lezing had afgerond, op 
10 mei 2021 is besproken in de Groep structuurmaatregelen van de Raad en dat de groep heeft 
besloten dat de Raad de werkzaamheden over het voorstel niet zal voortzetten.  Voorts nemen 
zij ter kennis dat dit besluit door de Sloveense minister is bevestigd tijdens zijn overzicht van 
de prioriteiten van het Sloveense voorzitterschap eerder tijdens de commissievergadering.

De coördinator van de PPE-Fractie stelt voor over dit dossier een mondelinge vraag aan de 
Raad te stellen en de coördinatoren stemmen hiermee in.  De coördinatoren vragen de 
adviseurs van de fracties een eventuele persconferentie over deze kwestie voor te bereiden.

6. Openbare hoorzitting met de burgemeesters van Europese steden 
___________________________________________________________________________

De coördinatoren herinneren aan hun besluit van 15 juni om een hoorzitting te houden met 
regeringsvertegenwoordigers op stedelijk niveau over de uitvoering van de CRII en CRII+-
initiatieven in de regio’s van Europa.

Ze besluiten toestemming van de Conferentie van commissievoorzitters en het Bureau te 
vragen voor het houden van deze hoorzitting tijdens de commissievergadering op 6 december.

Voorts besluiten zij de namen van mogelijke sprekers aan de voorzitter (kopie aan de mailbox 
van het REGI-secretariaat) te sturen, die een lijst van sprekers zal opstellen met inachtneming 
van het politieke en geografische evenwicht voor definitieve goedkeuring tijdens een latere 
vergadering.
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7. Follow-up van de uitvoering van de GB-verordening en andere cohesiewetgeving
___________________________________________________________________________

De coördinatoren besluiten dat de voorzitter een brief moet schrijven aan commissaris 
Ferreira met een verzoek om systematische voorlegging van ontwerpuitvoeringshandelingen 
waarin onder andere het volgende wordt geregeld: toewijzing van middelen per lidstaat en de 
regio; daaropvolgende ontwerpprogrammeringsdocumenten die worden opgesteld door de 
lidstaten en de regio’s; eerbiediging van het partnerschapsbeginsel (betrokkenheid van de 
regionale en lokale regeringen, alsmede van de sociale partners, maatschappelijke organisaties 
en instanties voor gelijke behandeling bij de voorbereiding van partnerschapsovereenkomsten 
en -programma’s) en het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”.

8. Gendergelijkheidsweek, 25-29 oktober 2021
___________________________________________________________________________

De coördinatoren nemen ter kennis dat, aangezien REGI in die week niet vergadert, het niet 
mogelijk is een gendergelijkheidselement op een agenda van de commissie op te nemen. Zij 
herinneren echter eraan dat REGI onlangs aan de plenaire vergadering een initiatiefverslag 
heeft gestuurd over “De genderdimensie van het cohesiebeleid”.  

Op voorstel van de voorzitter besluiten de coördinatoren dat de fracties een communicatie-
initiatief moeten organiseren om te onderstrepen op welke manier de commissie de 
gendergelijkheid ondersteunt op gebieden waarop zij bevoegd is. 

9. Rondvraag
___________________________________________________________________________

Er staan vier andere punten op de agenda:

i) in antwoord op een verzoek van de heer Tajani, voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters, om voorstellen voor eventuele missies buiten de drie plaatsen van 
werkzaamheid in week 44 (3-5 november) en week 51 (20-24 december) besluiten de 
coördinatoren om te vragen om (hernieuwde) toestemming voor het sturen van missies naar 
Slowakije en Spanje.

ii) De coördinatoren verzoeken het secretariaat zijn werkzaamheden te starten om te 
zorgen voor de grootst mogelijke betrokkenheid van REGI bij de wetgevingsprocedures die 
voortvloeien uit het “Fit for 55”-pakket dat de Commissie op 14 juli moet goedkeuren.

iii) De coördinatoren besluiten dat het, in plaats van het benoemen van één vaste REGI-
rapporteur voor het volgen van het Nieuwe Europese Bauhaus-initiatief, de voorkeur verdient 
dat elke fractie een van haar leden aanwijst als lid van een team van REGI-
schaduwrapporteurs voor dit initiatief.  De fracties worden verzocht aan het secretariaat 
namen te sturen zo snel als dit gelegen komt.  

iv) De coördinatoren houden een openhartige gedachtewisseling over de betrekkingen 
tussen de fracties binnen de commissie.  Ze besluiten dat deze op een beschaafde manier 
moeten worden voortgezet, met hoffelijkheid en wederzijds respect tussen de leden.  Ze 
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erkennen dat de aard van het politieke bedrijf onder andere erin bestaat dat actoren 
uiteenlopende, soms onverenigbare, doeleinden nastreven. In democratische systemen kunnen 
dergelijke meningsverschillen echter ook worden opgelost op een inclusieve wijze middels 
stemprocedures die verlopen volgens een reeks onderling overeengekomen regels. 
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1. Draft Report on a new approach to the Atlantic maritime strategy – 2020/2276(INI)

Rapporteur: Younous Omarjee (The Left)

1.1. Final vote

42 +
ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska,Valdemar Tomaševski 

ID Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé 

NI Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Mircea-
Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Stelios Kympouropoulos, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey 
Novakov

Renew Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Isabel Carvalhais, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

The Left Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė

0 -

0 0

Key to symbols:

+ : in favour

- : against

0 : abstention
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2. Draft Report towards a stronger partnership with the EU outermost regions – 
2020/2120(INI)

Rapporteur: Stéphane Bijoux (Renew)

2.1. Final vote

40 +
ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

ID Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza 

NI Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Mircea-
Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Stelios Kympouropoulos, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey 
Novakov

Renew Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Isabel Carvalhais, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

The Left Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė

0 -

2 0
ID Mathilde Androuët, André Rougé

Key to symbols:

+ : in favour

- : against

0 : abstention
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3. Provisional Agreement resulting from interinstitutional negotiations on establishing 
the Brexit Adjustment Reserve – 2020/0380(COD)

Rapporteur: Pascal Arimont (PPE)

3.1. Vote to approve

42 +
ECR Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

ID Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé

NI Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Mircea-
Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Stelios Kympouropoulos, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey 
Novakov

Renew Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Isabel Carvalhais, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

The Left Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė

0 -

0 0

Key to symbols:

+ : in favour

- : against

0 : abstention
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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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Younous Omarjee (Chair) (in the room), Krzysztof Hetman (1st Vice-Chair) (in the room), Vlad-Marius Botoş (2nd Vice-Chair), 
Adrian-Dragoş Benea (3rd Vice-Chair), Isabel Benjumea Benjumea (4th Vice-Chair) (in the room)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Tom Berendsen, Erik Bergkvist (in the room), Stéphane Bijoux, Franc Bogovič 
(in the room), Rosanna Conte, Corina Crețu, Rosa D'Amato, Christian Doleschal, Francesca Donato (in the room), Raffaele Fitto, Chiara 
Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Peter Jahr, Ondřej Knotek (in the room), Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De 
Almagro (in the room), Nora Mebarek (in the room), Martina Michels, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas 
Nienaß, Andrey Novakov (in the room), Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, 
Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski, Yana Toom

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Álvaro Amaro (in the room), Daniel Buda (in the room), Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Herbert Dorfmann, Laurence Farreng, 
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