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NOTULEN
Vergadering van 2 juni 2010, 15 – 18.30 uur,

en 3 juni 2010, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 2 juni 2010 om 15.10 uur geopend onder voorzitterschap van 
Carlo Casini (voorzitter).

De voorzitter deelt mee dat de hele vergadering zal worden uitgezonden op Internet.

1. Aanneming van de agenda AFCO_OJ – PE 442.800 v01-00

De voorzitter deelt mee dat het punt betreffende de herziening van de raamovereenkomst 
over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie op verzoek van de 
rapporteur, Paulo Rangel, aan de orde zal worden gesteld tijdens de buitengewone 
vergadering van 14 juni 2010 in Straatsburg.

De agenda wordt zonder debat aangenomen, zoals blijkt uit deze notulen.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat hij een brief wil richten aan de Voorzitter van het Parlement 
over de overgangsmaatregelen inzake de regelgevingsprocedure met toetsing, en de 
eventuele wijziging van de artikelen 87 bis en 88 van het Reglement van het EP, om hem 
te informeren over het voornemen van de commissie om de afronding van de 
onderhandelingen over de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie af te wachten alvorens tot de voornoemde 
wijzigingen over te gaan. De commissie schaart zich achter het voorstel van haar
voorzitter.

De voorzitter doet kort verslag van de debatten die tijdens de COSAC in Madrid van 30 
mei tot en met 1 juni 2010 hebben plaatsgevonden.
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3. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:

• 6 en 7 april 2010 PV – PE 441.026 v01-00
• 19 april 2010 PV – PE 441.135 v01-00

Aangezien er geen bezwaren zijn binnengekomen, worden deze notulen geacht te zijn 
goedgekeurd.

4. Voorstel tot wijziging van de Akte tot verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen van 20 september
1976 

AFCO/7/01139
2009/2134(INI)

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

Rapporteur Andrew Duff licht de doelstellingen van de voorgestelde herziening van het 
kiesrecht toe. Hij acht het van wezenlijk belang een Conventie bijeen te roepen, waarvan 
het mandaat zich strikt tot dit onderwerp zou beperken. Hij gaat uitvoerig in op een 
meerjarig ontwerp-tijdschema voor de herziening.

Naast de voorzitter voeren de volgende Parlementsleden het woord: György Schöpflin, 
Roberto Gualtieri, Ashley Fox, Morten Messerschmidt, Enrique Guerrero Salom, Søren 
Bo Søndergaard, Ramón Jáuregui Atondo, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons 
en Gerald Häfner.

De termijn voor de indiening van amendementen en het tijdschema zullen tijdens de 
coördinatorenvergadering aan de orde worden gesteld.

5. Europese dienst voor extern optreden

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

Rapporteur voor advies: Guy Verhofstadt (ALDE)

Ten principale: AFET  Elmar Brok (PPE) DV – PE 440.032 v01-00

Guy Verhofstadt, rapporteur voor advies, en Elmar Brok, rapporteur ten principale,
maken melding van de laatste punten van vooruitgang in de onderhandelingen, met name 
de door het Europees Parlement ingediende voorstellen over de begrotingsaspecten, en de 
onderhandelingen over de politieke verantwoordelijkheid.

De volgende leden spreken zich uit over dit onderwerp: Andrew Duff en Adrian Severin.

6. Wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden 

AFCO/7/02631
***I  2010/0054(COD) – COM(2010)0085 – C7-0086/2010
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Rapporteur voor advies: Guy Verhofstadt (ALDE)

Ten principale: BUDG Ingeborg Gräßle (PPE) DT – PE 440.132 v01-00

Punten 5 en 6 worden gecombineerd behandeld.

7. Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie

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

Rapporteur voor advies: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) PA – PE 441.265 v01-00

Ten principale: LIBE  Michael Cashman (S&D) PR – PE 439.989 v01-00

De rapporteur voor advies, Anneli Jäätteenmäki, zet de voornaamste elementen van haar 
ontwerpadvies uiteen, en is van mening dat deze tekst op hoofdlijnen overeenstemt met 
de standpunten van de rapporteur ten principale Michael Cashman (Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken). Ze deelt mee dat dit advies tot doel 
heeft het transparantieniveau binnen de Unie te verbeteren.

Naast de heer Nymand Christensen, vertegenwoordiger van de Europese Commissie, 
spreken de volgende leden zich uit over dit onderwerp: Enrique Guerrero Salom, 
Constance Le Grip en Gerald Häfner.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 17 juni 2010,
15.00 uur.

Het advies zal tijdens de vergadering van 13 juli 2010 in stemming worden gebracht.

De vergadering wordt om 18.00 uur onderbroken en op donderdag 3 juni 2010 om 9.10 uur 
hervat onder voorzitterschap van Carlo Casini, voorzitter.

8. Benoeming van rapporteurs – besluiten over de te volgen procedure

De voorzitter van de commissie wordt benoemd tot rapporteur inzake de uitvoering van 
artikel 51 van het Reglement van het Europees Parlement.

De commissie wil eind september 2010 twee interparlementaire bijeenkomsten over het 
burgerinitiatief (verslag Gurmai-Lamassoure), en over de herziening van het kiesrecht
(verslag-Duff) organiseren.

Wat de lopende beraadslaging over economisch bestuur op Europees niveau betreft, deelt 
de voorzitter mee dat hij, overeenkomstig het tijdens de coördinatorenvergadering van 2 
juni bereikte akkoord:

– zal vragen Ramón Jáuregui Atondo op te nemen in de delegatie van het Parlement 
die zich zal onderhouden met de door de voorzitter van de Europese Raad ingestelde 
“task force”;

– de commissie AFCO verzoekt namens de commissie ECON een advies op te stellen 
over het verslag inzake de verbetering van het economisch bestuur; en
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– op basis van het door de “task force” op te stellen verslag zal bepalen of het gepast is 
de Juridische dienst om een advies te vragen over de institutionele mogelijkheden 
van economisch bestuur in het kader van het Verdrag van Lissabon.

Voorts zal de PPE-Fractie een lid benoemen dat de commissie AFCO zal 
vertegenwoordigen binnen de werkgroep van de commissie JURI die zich buigt over het
bestuursrecht van de Unie. 

De definitieve samenstelling van de delegatie naar Berlijn luidt als volgt: voor de PPE-
Fractie: Carlo Casini, Constance Le Grip, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel en Elmar 
Brok (buiten het quotum); voor de S&D-Fractie: Zita Gurmai, Ramón Jáuregui Atondo 
en Enrique Guerrero Salom; voor de ALDE-Fractie: Andrew Duff en Alexandra Thein 
(buiten het quotum); en voor de GUE/NGL-Fractie: Helmut Scholz (buiten het quotum).

9. Voorbereiding van het delegatiebezoek aan Berlijn, democratie op het niveau van de 
Europese Unie, soevereiniteit, nationale constitutionele identiteit

AFCO/7/02861

De voorzitter presenteert het programma van de delegatie naar Berlijn op 10-11 juni
2010. Hij vestigt de aandacht van de commissie op de onderzoeksnota van de Juridische 
dienst inzake de naleving van de constitutionele grondbeginselen van de lidstaten in het 
kader van de Europese eenwording en de synthese van de door nationale rechtbanken 
gedane uitspraken betreffende het Verdrag van Lissabon en de recente 
toetredingsverdragen, evenals op de nota van de Sectie beleidsondersteuning over de 
consequenties van het op 30 juni 2009 door het Duitse “Bundesverfassungsgericht” 
gewezen vonnis inzake het Verdrag van Lissabon.

10. Burgerinitiatief

AFCO/7/02669
***I  2010/0074(COD) – COM(2010)0119 – C7-0089/2010

Co-rapporteurs: Alain Lamassoure (PPE) en Zita Gurmai (S&D)

Co-rapporteur Zita Gurmai maakt melding van de eerste beraadslagingen over dit 
onderwerp. Ze geeft een overzicht van de kwesties waarover de rapporteurs bijdragen van 
de andere leden verwachten, met name kwesties die betrekking hebben op de vorm van 
het initiatief, het deponeren van de handtekeningen en de ontvankelijkheid.

Tijdens het debat over dit agendapunt draagt voorzitter Carlo Casini om 10.10 uur het 
voorzitterschap over aan ondervoorzitter Zita Gurmai.

Naast voorzitter Carlo Casini en de vertegenwoordiger van de Europese Commissie 
voeren de volgende leden het woord: Ramón Jáuregui Atondo, Rafał Trzaskowski, 
Andrew Henry William Brons, Gerald Häfner, Alexandra Thein, Helmut Scholz en Vital 
Moreira.

Een gedachtewisseling met de Europese Ombudsman staat gepland voor de 
buitengewone vergadering van 12 juli 2010. Vertegenwoordigers van het Economisch en 
Sociaal Comité en van het Comité van de Regio’s zullen worden uitgenodigd aan dit 
debat deel te nemen.
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11. Rondvraag

Geen.

12. Datum en plaats van de volgende vergaderingen

Maandag 14 juni 2010, 19.00 – 20.30 uur, Straatsburg

Maandag 12 juli 2010, 15.00 – 18.30 uur, Brussel
Dinsdag 13 juli 2010, 9.00 – 12.30 uur, Brussel

De vergadering wordt om 10.50 uur gesloten.
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