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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2013)1125_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2013, από 15.00 έως 18.30

και 26ης Νοεμβρίου 2013, από 9.00 έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 στις 15.19, υπό την προεδρία του 
Carlo Casini (προέδρου).

Για νομικούς λόγους (σεβασμός του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής), οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται ότι η συνεδρίαση βιντεοσκοπείται και μεταδίδεται απευθείας μέσω 
διαδικτύου. 

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ – PE 523.095 v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τις εξής αλλαγές: 

– η ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης της Constance Le Grip σχετικά με τον 
ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης και με ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης τραπεζών θα 
διεξαχθεί στις 16.00, αμέσως μετά από τη συζήτηση στην επιτροπή AFCO, διότι 
η επιτροπή ECON, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, θα πρέπει να εγκρίνει την 
έκθεση της Elisa Ferreira ۟◌

– η συζήτηση και η ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης του Morten 
Messerschmidt και για τις υποβληθείσες τροπολογίες όσον αφορά την 29η ετήσια 
έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2011), θα διεξαχθούν κατά την συνεδρίαση της επόμενης ημέρας ۟◌ ۟◌

– η επιστολή του προέδρου Casini σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 202, 
παράγραφος 5, του Κανονισμού για τις εξεταστικές αποστολές θα συζητηθεί και 
θα εγκριθεί την επομένη το πρωί ۟◌ ۟◌

– η συζήτηση για την έκθεση του Gerald Häfner σχετικά με την τροποποίηση του 
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άρθρου 136 του Κανονισμού για την συμμετοχή των βουλευτών στις 
συνεδριάσεις θα διεξαχθεί την επομένη το πρωί ۟◌

– η συνεδρίαση των συντονιστών θα διεξαχθεί την επομένη το πρωί από τις 09.00 
έως τις 9.45

– η συζήτηση για την έκθεση του Paulo Rangel σχετικά με την εφαρμογή της 
Συνθήκης της Λισαβόνας μετατίθεται για σήμερα το απόγευμα, μετά την ώρα της 
ψηφοφορίας.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος προβαίνει στις ακόλουθες ανακοινώσεις: 

2.1. Αύριο το απόγευμα θα διεξαχθεί ένα σεμινάριο που εντάσσεται στο πλαίσιο 
εφαρμογής του διαλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 17 της ΣΛΕΕ, το οποίο 
προβλέπει έναν διάλογο με τους εκπροσώπους των εκκλησιών, των θρησκευτικών
οργανώσεων και ενώσεων, καθώς και των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών 
οργανώσεων, με θέμα την «Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας: συμμετοχή 
των πολιτών» . Στο σεμινάριο θα συμπροεδρεύει ο αντιπρόεδρος László Surján, 
που είναι αρμόδιος για τον διάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 17 της ΣΛΕΕ.

Ο καθηγητής Joseph H. H. Weiler, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου, και ο καθηγητής Claes de Vreese, του Πανεπιστημίου του 
Άμστερνταμ, έχουν κληθεί να πραγματοποιήσουν εισαγωγή στις δύο 
απογευματινές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

Οι βουλευτές της επιτροπής AFCO έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ۟◌

2.2. Ο πρόεδρος της STOA διαβιβάζει στην επιτροπή AFCO μία μελέτη σχετικά με τα
«Συστήματα ασφαλείας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση», η οποία πρόκειται 
να διανεμηθεί στους βουλευτές ηλεκτρονικά 

2.3. Ο φάκελος της συνεδρίασης περιλαμβάνει τα επικαιροποιημένα έγγραφα, που 
συντάχθηκαν από το θεματικό τμήμα, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται 
στα κράτη μέλη ως προς τις επικυρώσεις των Συνθηκών που έχουν συναφθεί στο 
πεδίο της οικονομικής διακυβέρνησης.

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των:

4 Σεπτεμβρίου 2013 PV – PE 519.469 v01-00
16-17 Σεπτεμβρίου 2013 PV – PE 519.829 v01-00
14 Οκτωβρίου 2013 PV – PE 521.790 v01-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται.
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4. Ενιαίοι κανόνες και ενιαία διαδικασία για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων 
και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών

AFCO/7/13436
***I 2013/0253(COD) COM(2013)0520 – C7-0223/2013

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Constance le Grip (PPE) PA – PE 519.819 v01-00
AM – PE 522.894 v01-00

Επί της ουσίας: ECON – Elisa Ferreira (S&D) PR – PE 519.706 v01-00
AM – PE 521.797 v01-00
AM – PE 521.793 v01-00
AM – PE 521.747 v01-00

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης, αντιπρόεδρος Constance Le Grip, ανοίγει τη 
συζήτηση σχετικά με τις 29 κατατεθείσες τροπολογίες επί του σχεδίου γνωμοδότησης, 
που έπρεπε να υποβληθούν μέχρι την 5η Νοεμβρίου.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι ακόλουθοι βουλευτές: Andrew Duff, Andrew Henry 
William Brons, Vital Moreira.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης Constance Le Grip, ολοκληρώνει τη συζήτηση.

Η τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης θα διεξαχθεί αμέσως μετά από 
την περάτωση της συζήτησης .

*** Ώρα ψηφοφορίας***

5. Ενιαίοι κανόνες και ενιαία διαδικασία για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων 
και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών

AFCO/7/13436
***I 2013/0253(COD) COM(2013)0520 – C7-0223/2013

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Constance le Grip (PPE) PA – PE 519.819 v01-00
AM – PE 522.894 v01-00

Επί της ουσίας: ECON – Elisa Ferreira (S&D) PR – PE 519.706 v01-00
AM – PE 521.797 v01-00
AM – PE 521.793 v01-00
AM – PE 521.747 v01-00

Οι τροπολογίες 1 έως 7, 9 έως 38, 20, 23, 24, 27, 30 έως 32, 35, 38, 40 έως 46, 48 έως 
51, 56, 57, 65, 66, 69, 71, 74 εγκρίνονται. 

Οι υπόλοιπες τροπολογίες καταπίπτουν, απορρίπτονται ή αποσύρονται.

Η πρόταση ψηφίσματος εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ, 1 κατά και καμία αποχή.
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*** Λήξη της ψηφοφορίας***

6. Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

AFCO/7/13182
2013/2130(INI)

Εισηγητής: Paulo Rangel (PPE)

Γνωμοδότηση: INTA – Vital Moreira (S&D)
JURI – Eva Lichtenberger
LIBE – Nuno Melo (PPE)

Ο εισηγητής, Paulo Rangel, ανοίγει τη συζήτηση παρουσιάζοντας το σχέδιο έκθεσής 
του.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι ακόλουθοι βουλευτές: Andrew Duff, Vital Moreira, 
Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons.

Ο εισηγητής Paulo Rangel ολοκληρώνει τη συζήτηση.

Ορίζεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στις 17 Δεκεμβρίου 2013·
Δημόσια ακρόαση στις 20 ή 21 Ιανουαρίου 2014·
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 23 Ιανουαρίου 2014, στις 12.00.
Ψηφοφορία στην επιτροπή AFCO κατά τη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 2014 ۟◌
Ολομέλεια του Μαρτίου 2014.

7. Ερμηνεία του άρθρου 202 παράγραφος 5 του Κανονισμού σχετικά με τις 
εξεταστικές αποστολές 

AFCO/7/14258
2013/2258(REG) LT – PE 521.515 v01-00

Ο πρόεδρος Casini ανοίγει τη συζήτηση παρουσιάζοντας το σχέδιο επιστολής του 
σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 202 παράγραφος 5 του Κανονισμού σχετικά με 
τις εξεταστικές αποστολές.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι ακόλουθοι βουλευτές: Sandra Petrović Jakovina, 
Andrew Henry William Brons.

Το σχέδιο επιστολής θα τεθεί σε ψηφοφορία την επομένη το πρωί.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.21 και επαναλαμβάνεται την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013, 
στις 10.14, υπό την προεδρία του Carlo Casini (προέδρου).
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8. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών

Ο πρόεδρος Casini ανακοινώνει το διορισμό του συναδέλφου Rafał Trzaskowski ως 
υπουργού δημόσιας διοίκησης και ψηφιοποίησης της Πολωνίας και του εύχεται κάθε 
επιτυχία.

Ο Rafał Trzaskowski λαμβάνει το λόγο προκειμένου να ευχαριστήσει ολόκληρη την 
επιτροπή AFCO για την πορεία που διένυσαν από κοινού.

*** Ώρα ψηφοφορίας***

9. Κανόνες ψηφοφορίας και περιεχόμενο των εκθέσεων στη διαδικασία έγκρισης

AFCO/7/08762
2012/2124(REG)

Εισηγητής: Rafał Trzaskowski (PPE) PR– PE 506.183 v01-00
AM – PE 522.877 v01-00
AM – PE 513.393 v01-00
DT – PE 496.359 v01-00

Εγκρίνονται οι τροπολογίες 1 (5ο μέρος), 11 και οι συμβιβ. από A έως E.

Οι υπόλοιπες τροπολογίες καταπίπτουν, απορρίπτονται ή αποσύρονται.

Η πρόταση ψηφίσματος εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 1 αποχή. 

10. 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011)

AFCO/7/12949
2013/2119(INI) COM(2012)0714

Συντάκτης γνωμοδότησης: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 521.726 v01-00
AM – PE 522.879 v01-00

Επί της ουσίας: JURI – Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

Ο συντάκτης γνωμοδότησης Morten Messerschmidt λαμβάνει το λόγο και εκφράζει 
την άποψή του όσον αφορά τις 4 τροπολογίες που υποβλήθηκαν μέχρι την προθεσμία 
της 6ης Νοεμβρίου.

Οι 4 τροπολογίες εγκρίνονται. 

Η πρόταση ψηφίσματος εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ, 1 κατά και καμία αποχή.



PE524.726v01-00 6/11 PV\1011985EL.doc

EL

11. Ερμηνεία του άρθρου 202 παράγραφος 5 του Κανονισμού σχετικά με τις 
εξεταστικές αποστολές 

AFCO/7/14258
2013/2258(REG) LT – PE 521.515 v01-00

Το σχέδιο επιστολής για την ερμηνεία του άρθρου 202 παράγραφος 5 του 
Κανονισμού σχετικά με τις εξεταστικές αποστολές εγκρίνεται ομοφώνως (17 ψήφοι 
υπέρ).

*** Λήξη της ψηφοφορίας***

12. Τροποποίηση του άρθρου 136 του Κανονισμού σχετικά με την συμμετοχή των 
βουλευτών στις συνεδριάσεις 

AFCO/7/12050
2013/2033(REG)

Εισηγητής: Gerald Häfner (Verts/ALE) PR – PE 516.856 v01-00

Ο εισηγητής, Gerald Häfner, ανοίγει τη συζήτηση παρουσιάζοντας το σχέδιο έκθεσής 
του σχετικά με τις απουσίες των βουλευτών κατά τις συνεδριάσεις.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι ακόλουθοι βουλευτές: Sandra Petrović Jakovina, 
Andrew Henry William Brons.

Ο εισηγητής Gerald Häfner ολοκληρώνει τη συζήτηση.

Ορίζεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 12 Δεκεμβρίου 2013, στις 12.00·
Ψηφοφορία στην επιτροπή AFCO κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2014. ۟◌

13. Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

AFCO/7/10671
***I 2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Εισηγήτρια: Μαριέττα Γιαννάκου (PPE) RR – PE 498.012 v03-00

Λόγω της απουσίας της κ. Μαριέττα Γιαννάκου και με τη σύμφωνη γνώμη της, ο
πρόεδρος Casini ανοίγει τη συζήτηση συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του τελευταίου
ανεπίσημου τριμερούς διαλόγου της 19ης Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, καθώς και τις 
τελευταίες εξελίξεις. 

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι ακόλουθοι βουλευτές: Andrew Duff, Andrew Henry
William Brons, Rafał Trzaskowski, Gerald Häfner, Helmut Scholz, Zita Gurmai,

Ο πρόεδρος Carlo Casini ολοκληρώνει τη συζήτηση και ανακοινώνει ότι πρόκειται να 
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πραγματοποιηθεί ένας τεχνικός τριμερής διάλογος, πριν από την διεξαγωγή ενός 
άλλου επίσημου τριμερούς πολιτικού διαλόγου στο Στρασβούργο.

14. Διάφορα

Ουδέν.

15. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των προσεχών συνεδριάσεων

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013, από 15.00 έως 18.30, στις Βρυξέλλες
Εργαστήριο «Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας: συμμετοχή των πολιτών – με 
ποιες προκλήσεις είμαστε αντιμέτωποι στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014;»
(διάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 17 της ΣΛΕΕ)

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, από 15.00 έως 18.30, στις Βρυξέλλες
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, από 9.00 έως 12.30, στις Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση λήγει στις 11.25.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 

NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Carlo Casini (P), Zita Gurmai (VP), Constance Le Grip (VP) (1), Morten Messerschmidt (VP) (2), Ashley Fox (VP)

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

Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Roberto Gualtieri (2), Gerald Häfner (2), Stanimir Ilchev (2), Sandra
Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Rafał Trzaskowski (2), Manfred Weber (2), Luis Yáñez-Barnuevo García

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

Elmar Brok (1), Zuzana Brzobohatá (2), Isabelle Durant (2), Vital Moreira (1), Andrej Plenković (1), Evelyn Regner (1), Helmut 
Scholz, Alexandra Thein (1)

187 (2)

Leonardo Domenici (2), Edward McMillan-Scott (1)

193 (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/Točka dnevnog reda/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/Promatrači/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:
(1) 25.11.2013
(2) 26.11.2013
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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/Na poziv predsjednika/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/Vijeće/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

O. Segnana, C. Tyliacos

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