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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2010)0602_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 2ας Ιουνίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.,

και της 3ης Ιουνίου 2010, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 στις 3.10 μ.μ., υπό την προεδρία του Carlo 
Casini (προέδρου).

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ολόκληρη η συνεδρίαση θα αναμεταδοθεί στο διαδίκτυο.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ – PE 442.800 v01-00

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το αίτημα του εισηγητή, Paulo Rangel, το 
σημείο που αφορά την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαίσιο σχετικά με τις σχέσεις 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής θα εξεταστεί κατά την 
έκτακτη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2010 στο Στρασβούργο.

Επιπλέον, η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς συζήτηση, υπό τη μορφή που 
κατατίθεται στα παρόντα πρακτικά.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι προτίθεται να απευθύνει επιστολή στον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο και την ενδεχόμενη τροποποίηση των άρθρων 87α και 88 του 
Κανονισμού του ΕΚ, προκειμένου να τον ενημερώσει για την πρόθεση της επιτροπής 
να περιμένει το τέλος των διαπραγματεύσεων σχετικά με τους όρους εφαρμογής του 
άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν 
προχωρήσει στις εν λόγω τροποποιήσεις. Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση του 
προέδρου της.

Ο πρόεδρος κάνει έναν σύντομο απολογισμό των συζητήσεων που διεξήχθησαν κατά 
τη συνεδρίαση της COSAC στη Μαδρίτη από τις 30 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου
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2010.

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:

• 6 και 7 Απριλίου 2010 PV – PE 441.026 v01-00
• 19 Απριλίου 2010 PV – PE 441.135 v01-00

Καθώς δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις, τα ανωτέρω πρακτικά θεωρούνται εγκριθέντα.

4. Πρόταση τροποποίησης της πράξης περί της εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976

AFCO/7/01139
2009/2134(INI)

Εισηγητής: Andrew Duff (ALDE) PR – PE 440.210 v01-00
DT - PE 441.236 v01-00

Ο εισηγητής Andrew Duff εξηγεί τους στόχους της προτεινόμενης εκλογικής 
μεταρρύθμισης. Θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τη σύγκληση μιας Συνέλευσης, της 
οποίας η εντολή θα είναι αυστηρά περιορισμένη στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Παρουσιάζει αναλυτικά μια πρόταση πολυετούς χρονοδιαγράμματος για τη 
μεταρρύθμιση.

Εκτός από τον πρόεδρο, παρεμβαίνουν και οι ακόλουθοι βουλευτές επί του θέματος:
György Schöpflin, Roberto Gualtieri, Ashley Fox, Morten Messerschmidt, Enrique 
Guerrero Salom, Søren Bo Søndergaard, Ramón Jáuregui Atondo, Helmut Scholz, 
Andrew Henry William Brons et Gerald Häfner.

Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών και το χρονοδιάγραμμα θα εξεταστεί 
κατά τη συνεδρίαση των συντονιστών.

5. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

AFCO/7/02376
2010/0816(NLE)  –  08029/2010  –  C7-0090/2010

Συντάκτης γνωμοδότησης: Guy Verhofstadt 
(ALDE)

Επί της ουσίας: AFET Elmar Brok (PPE) DV 
– PE 440.032 v01-00

Ο Guy Verhofstadt, συντάκτης γνωμοδότησης και ο Elmar Brok, εισηγητής επί της 
ουσίας, παρουσιάζουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, σε ό,τι αφορά κυρίως τις 
προτάσεις που έχει υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
δημοσιονομικές πτυχές, και σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα 
της πολιτικής ευθύνης.

Παρεμβαίνουν επί του θέματος οι ακόλουθοι βουλευτές: Andrew Duff και Adrian
Severin.
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6. Τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής 
δράσης

AFCO/7/02631
***I  2010/0054(COD) – COM(2010)0085 – C7-0086/2010

Συντάκτης γνωμοδότησης: Guy Verhofstadt 
(ALDE)

Επί της ουσίας: BUDG Ingeborg Gräßle (PPE)
DT – PE 440.132 v01-00

Τα σημεία 5 και 6 εξετάστηκαν από κοινού.

7. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής

AFCO/7/00107
***I  2008/0090(COD) – COM(2008)0229 – C6-0184/2008

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anneli Jäätteenmäki 
(ALDE) PA – PE 441.265 v01-00

Επί της ουσίας: LIBE Michael Cashman (S&D) PR – PE 439.989 v01

Η συντάκτρια γνωμοδότησης, Anneli Jäätteenmäki, παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία 
του σχεδίου γνωμοδότησής της, εκτιμώντας ότι το κείμενο αυτό περιέχει στο σύνολό 
του τις θέσεις που έχει διατυπώσει ο εισηγητής επί της ουσίας, Michael Cashman, 
(Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων).
Αναφέρει ότι στόχος της συγκεκριμένης γνωμοδότησης είναι η βελτίωση του 
επιπέδου διαφάνειας στο εσωτερικό της Ένωσης.

Εκτός από τον κ. Nymand Christensen, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
παρεμβαίνουν και οι ακόλουθοι βουλευτές επί του θέματος: Enrique Guerrero Salom, 
Constance Le Grip και Gerald Häfner.

Ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται η 17η Ιουνίου 2010, στις 3.00 
μ.μ.

Η ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης προγραμματίζεται για τη συνεδρίαση της 13ης 
Ιουλίου 2010.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.00 μ.μ. και συνεχίζεται την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 στις 
9.10 π.μ., υπό την προεδρία του Carlo Casini (προέδρου).

8. Ορισμός εισηγητών – αποφάσεις σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία

Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται εισηγητής για το ζήτημα της εφαρμογής του 
άρθρου 51 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Η επιτροπή προτίθεται να οργανώσει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2010 δύο 
διακοινοβουλευτικές συναντήσεις για να εξεταστούν αντίστοιχα η πρωτοβουλία 
πολιτών (έκθεση Gurmai-Lamassoure) και η εκλογική μεταρρύθμιση (έκθεση Duff).

Σε ό,τι αφορά τον προβληματισμό που είναι σε εξέλιξη σχετικά με την οικονομική
διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι, βάσει της 
συμφωνίας που επετεύχθη στη συνεδρίαση των συντονιστών της 2ας Ιουνίου:

– θα ζητήσει τη συμμετοχή του Ramón Jáuregui Atondo στην αντιπροσωπεία του 
Κοινοβουλίου η οποία θα συναντήσει την ομάδα εργασίας που συγκρότησε ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

– θα ζητήσει από την επιτροπή AFCO να καταρτίσει μια γνωμοδότηση προς την 
επιτροπή AFCO σχετικά με την έκθεση για τη βελτίωση της οικονομικής 
διακυβέρνησης· και

– με βάση τη μελλοντική έκθεση της ομάδας εργασίας, θα κρίνει αν είναι σκόπιμο 
να ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία γνωμοδότηση σχετικά με τις θεσμικές 
δυνατότητες οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.

Επίσης, η Ομάδα PPE θα ορίσει έναν βουλευτή ο οποίος θα εκπροσωπήσει την 
επιτροπή AFCO στην ομάδα εργασίας της επιτροπής JURI σχετικά με το διοικητικό 
δίκαιο της Ένωσης.

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας στο Βερολίνο επιβεβαιώνεται ως ακολούθως: για την 
Ομάδα PPE: Carlo Casini, Constance Le Grip, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel 
και Elmar Brok (άνευ ποσοστώσεων)· για την Ομάδα S&D: Zita Gurmai, Ramón 
Jáuregui Atondo και Enrique Guerrero Salom· για την Ομάδα ALDE: Andrew Duff 
και Alexandra Thein (άνευ ποσοστώσεων)· και για την Ομάδα GUE/NGL: Helmut 
Scholz (άνευ ποσοστώσεων).

9. Προετοιμασία της επίσκεψης της αντιπροσωπείας στο Βερολίνο: δημοκρατία σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυριαρχία, εθνική συνταγματική ταυτότητα 

AFCO/7/02861

Ο πρόεδρος παρουσιάζει το πρόγραμμα της αντιπροσωπείας στο Βερολίνο στις 10-11 
Ιουνίου 2010. Εφιστά την προσοχή της επιτροπής στο σημείωμα έρευνας της Νομικής 
Υπηρεσίας σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών συνταγματικών αρχών των 
κρατών μελών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη σύνθεση των 
αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τις 
πρόσφατες συνθήκες προσχώρησης, καθώς και στο σημείωμα του Τμήματος 
Πολιτικής σχετικά με τον αντίκτυπο της απόφασης της 30ής Ιουνίου 2009 του 
γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας.

10. Πρωτοβουλία πολιτών

AFCO/7/02669
***I  2010/0074(COD) – COM(2010)0119 – C7-0089/2010
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Συνεισηγητές: Alain Lamassoure (PPE) και Zita Gurmai (S&D)

Η συνεισηγήτρια Zita Gurmai καταθέτει τις πρώτες σκέψεις για το συγκεκριμένο 
θέμα. Καταρτίζει τον κατάλογο των ζητημάτων για τα οποία οι εισηγητές αναμένουν 
τις συνεισφορές των άλλων βουλευτών· αναφέρεται κυρίως στα ζητήματα που 
αφορούν τη μορφή της πρωτοβουλίας, την κατάθεση των υπογραφών και το 
παραδεκτό των πρωτοβουλιών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του συγκεκριμένου σημείου, στις 10.10 π.μ. ο 
πρόεδρος Carlo Casini παραχωρεί την προεδρία στην αντιπρόεδρο Zita Gurmai.

Εκτός από τον πρόεδρο, Carlo Casini, και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
παρεμβαίνουν επί του θέματος οι ακόλουθοι βουλευτές: Ramón Jáuregui Atondo, 
Rafał Trzaskowski, Andrew Henry William Brons, Gerald Häfner, Alexandra Thein, 
Helmut Scholz και Vital Moreira.

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2010 στο Στρασβούργο, έχει 
προγραμματιστεί ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Κατά τη 
συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2010, θα κληθούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση 
εκπρόσωποι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των 
Περιφερειών.

11. Διάφορα

Ουδέν.

12. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των προσεχών συνεδριάσεων

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010, από τις 7.00 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ., στο Στρασβούργο

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες
Τρίτη 13 Ιουλίου 2010, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση λήγει στις 10.50 π.μ.
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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 (*)

Carlo Casini (P), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP), Morten Messerschmidt (VP) (1)

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

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff (1), Ashley Fox, Matthias Groote (1), Roberto Gualtieri (1), Gerald Häfner, Stanimir
Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin (1), Søren Bo Søndergaard, 
József Szájer (1), Guy Verhofstadt (1)

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

Elmar Brok (1), Jean-Luc Dehaene (2), Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki (1), Vital Moreira, Helmut Scholz, Adrian
Severin (1), Alexandra Thein (2)

187 (2)

193 (3)

Paul Rübig

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:
(1) 2.6.2010
(2) 3.6.2010
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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 (*)

E. Dumitriu-Segnana

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

Nymand Christensen (1), G. Keckesova, U. Laas, C. Renard, C. Rive (2)

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

C. Andersen (Permanent Representation DK) (1), S. Crespo (Permanent Representation PT) (1), R. Härönoja (Permanent Representation
FI) (2), K. Korsgaard (Permanent Representation DK), K. Lipponen (Permanent Representation FI) (2), M. Pitkanen (Permanent
Representation FI) (1), P. Romano (Permanent Representation IT) (2), E. Salurgren (Permanent Representation SV) (2), N. Thiriet
(Permanent Representation FR) (1), K. Varga (Permanent Representation HU)

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

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

M. C. Amiot-Romero, M. Seabra
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