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Regionális Fejlesztési Bizottság

REGI_PV(2009)0202_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2009. február 2-án 19.00 és 20.30 között tartott ülésről

STRASBOURG

Az ülést 2009. február 2-án, hétfőn 19.05-kor Gerardo Galeote (elnök) elnökletével 
megnyitják.

1. A napirend elfogadása REGI_OJ (2009)0202v01-00

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök az alábbiakról tájékoztatja a bizottságot:

A koordinátorok javasolták, a bizottság pedig elfogadta az alábbi két személy 

kijelölését:

1. Monica Giuntini (PSE): a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság számára készített, 

az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK 

rendeletet módosító rendeletre irányuló javaslatról szóló vélemény előadója.

2. A Költségvetési Bizottság számára készített, a 2010. évi költségvetésről szóló

vélemény előadója tekintetében javasolták, hogy a feladatra az EPP-ED 

Képviselőcsoport jelölje ki valamelyik tagját. 

Elisabeth Schroedter veszi át a szót, és kifejti, hogy a bizottságokban általánosan 

elterjedt gyakorlat a rotációs rendszer alkalmazása a költségvetésről szóló vélemény 

előadójának kijelölése tekintetében. Kifejezi abbéli véleményét, hogy a Zöldeket ebből 
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a két nagyobb képviselőcsoport között létrejött megállapodás kirekesztette, majd 

bejelenti, hogy panaszt kíván intézni az elnökhöz. Az elnök válaszában kifejti, hogy 

tudomása szerint nem létezik kötelező erejű szabály arra vonatkozóan, hogy a 

vélemény előadójának kijelölése rotációs rendszer alapján történik.

A bizottság elfogadja az EPP-ED Képviselőcsoport kijelölését a 2010. évi 

költségvetésről szóló vélemény elkészítésére. 

Ugyanakkor Bairbre de Brún kérésére beleegyezését adja ahhoz, hogy a rotációs 

rendszer kérdését a koordinátorok valamely jövőbeli ülésének keretében újból 

megvizsgálhatják. 

3. Jelentés az európai gazdasági fellendülés tervéről

REGI/6/71642
2008/2334(INI) COM(2008)0800

A vélemény 
előadója:

Evgeni Kirilov (PSE) AM – PE418.386v01-00
PA – PE418.183v01-00

AM – PE418.324v01-00
Illetékes: ECON* – Elisa Ferreira (PSE) PR – PE418.250v01-00

Az elnök arról tájékoztat, hogy az Elnökök Értekezlete engedélyt adott egy bizottsági 

közleményen alapuló INI jelentés elkészítésére azzal a feltétellel, hogy a Regionális 

Fejlesztési Bizottság az első márciusi plenáris ülésszakon ismerteti a jelentést, a 

Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésével egyidejűleg.

A bizottság megállapodik abban, hogy a Gazdasági és Monetáris Bizottság számára 

készített, az európai gazdasági fellendülés tervéről (EERP) szóló Kirilov-véleményt 

INI jelentéssé alakítják.

Módosítások előterjesztésének határideje: február 5., 12.00

A bizottság megállapodott abban, hogy a módosítások előterjesztésére – kivételesen –

csak angol nyelven kerül sor. A véleményre vonatkozóan már előterjesztett 47 

módosítás továbbra is érvényes.

4. A Parlament új szerepe és felelősségi körei a Lisszaboni Szerződés végrehajtása 
során
REGI/6/60398

2008/2063(INI)

A vélemény 
előadója:

Gerardo Galeote (EPP–ED) AD – PE404.556v02-00
AM – PE405.747v01-00
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Illetékes: AFCO* – Jo Leinen (PSE) PR – PE407.780v02-00
DT – PE404.656v01-00

Ehhez a véleményhez nem terjesztettek elő módosításokat. 

Határozatot hoznak, miszerint levélben arról tájékoztatják az Alkotmányügyi 
Bizottságot, hogy a 2008. március 29-én elfogadott vélemény továbbra is érvényes.

5. Egyéb kérdések

6. A következő ülés időpontja
 2009. február 11., szerda 15.00–17.30 (Brüsszel)
 2009. február 12., csütörtök 9.00–12.30 (Brüsszel)
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Gerardo Galeote (PR), Evgeni Kirilov (1st VP)

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

Emmanouil Angelakas, Bairbre de Brún, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Gábor Harangozó, Tunne Kelam, Constanze Angela 
Krehl, Florencio Luque Aguilar, Iosif Matula, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Bernard Soulage, Margie Sudre, 
Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

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

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Christa Prets

178 (2)

183 (3)

46 (6) (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/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)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
2.2.2009
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Jaron (F)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

Zarifopoulou, Stoian

Koupegos, Bettin

Ahopelto, Spanneut

Ingelaere, Reinhart

O'Farrell

Rozsivalova

Trakalova
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Siffert

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Tell Cremades, Chopin, Daffarra

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/
Avustaja/Assistenter

Solana Ramos

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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