
PV\1186174CS.docx PE639.780v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro ústavní záležitosti

AFCO_PV(2019)0710_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 10. července 2019 od 16:45 do 17:15

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 10. července 2019 v 16:55 a předsedal jí odstupující druhý 
místopředseda Pedro Silva Pereira (S&D).

Z právních důvodů (právo na ochranu soukromí) byli přítomní informováni, že schůze bude 
natáčena a živě vysílána na internetu.

1. Volba předsedy

Dočasný předseda Pedro Silva Pereira zahájil schůzi a připomněl její účel – ustavit 
předsednictvo výboru zvolením předsedy a čtyř místopředsedů v souladu s článkem 
213 jednacího řádu.

Poté oznámil jména náhradníků, kteří se zúčastní hlasování: 

• Danuta Maria Hübner (PPE) zastupující Rainera Wielanda (PPE)
• Brando Benifei (S&D) zastupující Richarda Corbetta (S&D)
• James Wells (NI) zastupující Ruperta Lowea (NI)
• Kinga Gálová (PPE) zastupující Loránta Vinczeho (PPE)
• Geert Bourgeois (ECR) zastupující Daniela Hannana (ECR)
• Sven Simon (PPE) zastupující Paula Rangela (PPE)

Dočasný předseda Pedro Silva Pereira se ujistil, že bylo dosaženo kvora pro platnost 
hlasování (1/4 členů výboru = 7 přítomných členů) a vyzval k předložení nominací na 
funkci předsedy.

Na základě návrhu, který jménem skupiny PPE předložila Danuta Maria Hübnerová, 
a po ověření toho, že kandidát řádně vyplnil prohlášení o finančních zájmech 
a prohlášení ve vztahu ke kodexu vhodného chování, byl Antonio Tajani (PPE, IT) 
aklamací zvolen předsedou Výboru pro ústavní záležitosti.

Předsednictví se ujal Antonio Tajani.
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2. Volba prvního místopředsedy

Antonio Tajani (předseda) připomněl členům výboru znění čl. 213 odst. 1: „Ve složení 
předsednictva každého výboru se musí odrážet rozmanitost Parlamentu. Není 
přípustné, aby bylo předsednictvo složeno pouze z mužů či pouze z žen nebo aby 
všichni místopředsedové pocházeli z téhož členského státu.“

Danuta Maria Hübnerová (PPE) poté navrhla přerušit schůzi na dobu pěti minut, aby 
mohli koordinátoři společně projednat volbu čtyř místopředsedů. 

Schůze byla přerušena v 17:04 a pokračovala v 17:10 za předsednictví Antonia Tajaniho 
(předsedy).

• Paulo Rangel (PPE) (doposud zastoupen Svenem Simonem (PPE)) se připojil ke 
schůzi.

• Loránt Vincze (PPE) (doposud zastoupen Kingou Gálovou (PPE)) se připojil ke 
schůzi.

Danuta Maria Hübnerová (PPE) oznámila, že bylo dosaženo dohody mezi 
koordinátory a že hlasování o obsazení funkcí místopředsedů bude odloženo 
s výjimkou volby prvního místopředsedy, neboť byla předtím informována, že má-li 
být výbor považován za ustavený, musí být zvolen jeho první místopředseda.

Předseda Antonio Tajani vyzval k předložení nominací na funkci prvního 
místopředsedy.

• Gerolf Annemans (ID, BE) byl jménem skupiny ID nominován Laurou 
Huhtasaariovou, která navrhla, aby se hlasovalo tajně vhozením hlasovacího 
lístku do volební urny.

• Gabriele Bischoffová (S&D, DE) byla jménem skupiny S&D nominována 
Domènecem Ruizem Devesou.

Kromě předsedy Antonia Tajaniho vystoupili: Danuta Maria Hübner, Domènec Ruiz 
Devesa, Laura Huhtasaari, Gabriele Bischoff, Gerolf Annemans, Pascal Durand, 
Daniel Freund.

Předseda poznamenal, že volba prvního místopředsedy bude tajná a uskuteční se 
odevzdáním hlasovacích lístků. Losem vybral dva členy, aby dohlédli na průběh 
hlasování a sečetli jeho výsledky: Estebana Gonzáleze Ponse a Damiana Boeselagera.

Po sečtení hlasů uvedenými členy předseda oznámil výsledek hlasování: Gabriele 
Bischoffová (S&D, DE) obdržela 17 hlasů, Gerolf Annemans (ID, BE) obdržel 8 
hlasů a 1 lístek byl odevzdán prázdný.

Předseda Antonio Tajani prohlásil Gabriele Bischoffovou (S&D, DE) za zvolenou 
první místopředsedkyni výboru AFCO.

Předseda oznámil, že o zbývajících členech předsednictva se bude hlasovat na 
mimořádné schůzi výboru, která se bude konat v pondělí 15. července ve Štrasburku.
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3. Volba druhého místopředsedy

odložena na žádost koordinátorů

4. Volba třetího místopředsedy

odložena na žádost koordinátorů

5. Volba čtvrtého místopředsedy

odložena na žádost koordinátorů

6. Sdělení předsedy

Antonio Tajani se stručně vytyčil své priority ve funkci předsedy výboru AFCO, mezi 
něž bude patřit i řízení procesu vystoupení Spojeného království z EU tak, aby byli 
chráněni unijní občané, dále pak přezkoumání legislativní iniciativy Parlamentu 
a otázek spojených s vyšetřovacími pravomocemi, posílení důvěry veřejnosti v EU 
a současně zajištění toho, aby byl v záležitostech spadajících do působnosti výboru 
poskytnut prostor všem názorům.

Harmonogram schůzí na druhou polovinu roku 2019, který byl rozeslán členům, se 
považuje za schválený.

7. Datum a místo konání příští schůze

24. července 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Schůze skončila v 17:43.
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