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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2010)1004_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2010, από 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μμ.,

και της 5ης Οκτωβρίου 2010, από 9 π.μ. έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, στις 3.05 μ.μ.,  υπό την προεδρία του 
κ. Carlo Casini (προέδρου)

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ολόκληρη η συνεδρίαση θα αναμεταδοθεί από το διαδίκτυο.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ - PE448.905v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται ως έχει στα ανά χείρας πρακτικά.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις 
επιστολές που εστάλησαν στο Συμβούλιο σχετικά με τη διεκδίκηση του δικαιώματος  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τηρείται ενήμερο για τις διαπραγματεύσεις για την 
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Παρόλον ότι το Συμβούλιο 
αναγνωρίζει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ενημερώνεται άμεσα και πλήρως 
σύμφωνα με το άρθρο 218(10) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, οι πρακτικές 
λεπτομέρειες της πρόσβασης στην ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγματευτική 
εντολή που πρότεινε το Συμβούλιο θέτουν κάποια ζητήματα που πρόκειται να 
εξεταστούν από τους συντονιστές. 

Κατόπιν προτάσεως της ομάδας PPE στην οποία ανατέθηκε η εν λόγω έκθεση, η 
κυρία Μαριέττα Γιαννάκου ορίζεται εισηγήτρια για την έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού για τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των:
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Τα πρακτικά εγκρίνονται.

4. Ομάδα προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης

Ο κ. Felipe González Márquez, πρόεδρος της ομάδας προβληματισμού «Ορίζων 2020-
2030 », μετά την υποδοχή του από τον πρόεδρο Casini, παρουσιάζει τα αποτελέσματα 
των εργασιών της ομάδας και αναλύει την παρούσα κατάσταση της Ευρώπης στον 
κόσμο, στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης.
Λαμβάνουν τον λόγο επ’ αυτού οι βουλευτές: Andrew Duff, Zita Gurmai, Ramón 
Jáuregui Atondo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Alejandro Cercas, György Schöpflin, 
Inés Ayala Sender, Andrew Henry William Brons, Véronique de Keyser.

Ο κ. Felipe González Márquez απαντά στις ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτές και 
κλείνει τη συζήτηση.

5. Προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στη συμφωνία πλαίσιο για τις 
σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής

Πριν την ψηφοφορία λαμβάνουν τον λόγο οι Paolo Rangel (εισηγητής) και Andrew
Duff. 

Ο κ. Luis Romero Requena, γενικός διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζει τη θέση της τελευταίας σχετικά με ορισμένα
συστήματα ερμηνείας της συμφωνίας πλαίσιο.
Εγκρίνονται οι τροπολογίες  3, 4, 6, 10, 11, 14-16, 20-23, καθώς και μία 
συμβιβαστική τροπολογία επί του άρθρου 90 του κανονισμού.
Όλες οι άλλες τροπολογίες εκπίπτουν, απορρίπτονται ή αποσύρονται.

Το σχέδιο έκθεσης εγκρίνεται ομόφωνα.

6. Αναθεώρηση της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής

Πριν την ψηφοφορία λαμβάνουν τον λόγο οι Paolo Rangel (εισηγητής), Andrew Duff
και Ramón Jáuregui Atondo.
Εγκρίνονται οι τροπολογίες 1 (με προφορική τροπολογία του εισηγητή), 2 και 4.

Η τροπολογία 3 απορρίπτεται.
Το σχέδιο έκθεσης εγκρίνεται ομόφωνα μείον μία αποχή.

7. Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 6/2010 : Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και Συμβούλιο  Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή ·Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης·

Επιβεβαιώνεται ο ορισμός του Guy Verhofstadt ως συντάκτη γνωμοδότησης.

Πριν την ψηφοφορία λαμβάνει τον λόγο ο βουλευτής Andrew Duff.
Οι τροπολογίες 1 – 7 εγκρίνονται

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται με μία ψήφο κατά.
Η συνεδρίαση λήγει στις 6 μ.μ.
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Κεκλεισμένων των θυρών
8. Συνεδρίαση των συντονιστών

Η συνεδρίαση, η οποία είχε διακοπεί την προηγούμενη ημέρα στις 6.40 μ.μ., 
επαναλαμβάνεται την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010, στις 9.10 π.μ., υπό την προεδρία του Carlo
Casini.

9. Ορισμός εισηγητών - αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία

Κατόπιν της συμφωνίας που επετεύχθη κατά τη συνεδρίαση των συντονιστών στις 4 
Οκτωβρίου 2010:

- ο Andrew Duff ορίζεται εισηγητής για την τροποποίηση του Κανονισμού του 
Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις ακροάσεις των προταθέντων επιτρόπων·

- ο πρόεδρος Casini επιλαμβάνεται του αιτήματος του Προέδρου του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ερμηνεία των άρθρων 13 και 18 του Καονισμού 
που αφορούν την εκλογή των αντιπροέδρων ·

- με την προοπτική της ανάπτυξης μιας μαθηματικής μεθόδου που θα επιτρέπει 
να υπολογίζεται ο αριθμός των ευρωβουλευτών βάση της "φθίνουσας 
αναλογικότητας», πρόκειται να ζητηθεί από το θεματικό τμήμα να παράσχει 
στην επιτροπή μία σύνοψη των υφισταμένων μελετών σχετικά με τη σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

- η επιτροπή σχεδιάζει να οργανώσει αντιπροσωπείες στην Ιταλία (Ρώμη, 
Φλωρεντία), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο, Κάιμπριτζ), στην Πολωνία 
(Βαρσοβία) εντός του πρώτου εξαμήνου 2011, κατά δε το δεύτερο εξάμηνο 
στη Δανία ·

- η επιτροπή εγκρίνει τη σύνθεση της αντιπροσωπείας στη Βουδαπέστη 
(Ουγγαρία) από 9 ως 10 Δεκεμβρίου 2010 (10 βουλευτές, εκ των οποίων 3 της 
ομάδας PPE, 2 της ομάδας S&D, και από ένας από τις υπόλοιπες πολιτικές 
ομάδες), καθώς και τις διευθετήσεις που προτάθηκαν για το πρόγραμμα·

- η επιτροπή σχεδιάζει να διοργανώσει στις 26 Ιανουαρίου 2011 ακρόαση 
σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· εξετάζονται και άλλες προτάσεις ακροάσεων για το 2011·

- ο αντιπρόεδρος  Maroš Šefčovič θα κληθεί στη συνεδρίαση των 29 και 30 
Νοεμβρίου 2010 σε ανταλλαγή απόψεων κυρίως σχετικά με την εφαρμογή της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας όσον αφορά την ανάπτυξη του ρόλου των εθνικών 
κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία, καθώς και σχετικά με την πρακτική 
του Κοινοβουλίου ως προς τη διαδικασία της αναδιατύπωσης ·

- πρόκειται να συγκληθεί στις 18 Οκτωβρίου 2010 συνεδρίαση συντονιστών για 
να εξετάσει συγκεκριμένα εάν θα συνεχιστούν οι συζητήσεις επί της εκθέσεως 
του Andrew Duff σχετικά με την εκλογική μεταρρύθμιση ·

- ο αντιπρόεδρος  Rafał Trzaskowski αναλαμβάνει να συναντήσει τη Δευτέρα 11 
Οκτωβρίου 2010, μαζί με όσα μέλη της επιτροπής ενδιαφέρονται, τα μέλη της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του πολωνικού κοινοβουλίου που 
ευρίσκονται σε επίσκεψη στις Βρυξέλλες. 
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10. Χρονοδιάγραμμα 2011

Το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της επιτροπής για το έτος 2011 εγκρίνεται 
όπως προτάθηκε.

11. Πρωτοβουλία πολιτών

Η συν-εισηγήτρια Zita Gurmai ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με το
χρονοδιάγραμμα που σχεδιάζεται για την έγκριση της έκθεσης πριν το τέλος του 
2010 · παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσουν οι εισηγητές 
κατά την εκπόνηση του σχεδίου τους.
Ο καθηγητής Jürgen Meyer και η δρ. Sylvie-Yvonne Kaufmann, υπό την ιδιότητα
των εμπειρογνωμόνων, αναλύουν το θέμα από ιστορικής και νομικής σκοπιάς και 
διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το έγγραφο εργασίας των εισηγητών 
και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές που ενέκρινε το Συμβούλιο.

Εκτός από τον πρόεδρο και τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, παρεμβαίνουν επί του θέματος οι βουλευτές : Helmut Scholz, Derk Jan 
Eppink, Gerald Häfner, Anneli Jäätteenmäki, Morten Messerschmidt, György 
Schöpflin, Andrew Henry William Brons, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff.

Ο καθηγητής Jürgen Meyer, η δρ. Sylvie-Yvonne Kaufmann και η βουλευτής Zita
Gurmai απαντούν στα τεθέντα ερωτήματα και κλείνουν τη συζήτηση.

12. Εξελίξεις εντός της COSAC

Πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων με τον Miguel Angel Martínez Martínez, 
αντιπρόεδρο αρμόδιο για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και την COSAC.
Παρεμβαίνουν, εκτός από τον πρόεδρο, οι βουλευτές : Andrew Duff, Íñigo Méndez de 
Vigo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Ramón Jáuregui Atondo, Zita Gurmai.
Ο αντιπρόεδρος Miguel Angel Martínez Martínez απαντά στις υποβληθείσες 
ερωτήσεις και κλείνει τη συζήτηση.

13. Διάφορα

Ουδέν.

14. Ημερομηνία διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

8 Νοεμβρίου 2010, από 3 μ.μ. έως 6.30 (Βρυξέλλες)
9 Νοεμβρίου 2010, από 9 π.μ. έως 12.30 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.25 το μεσημέρι.
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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, Zita Gurmai, Rafał Trzaskowski (1), Morten Messerschmidt

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, García Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Paulo Rangel (1), 
Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Luis Yáñez-Barnuevo, 

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

Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume (2), Anneli Jäätteenmäki (1), Íñigo Méndez de Vigo (2), Helmut Scholz (2), Alexandra 
Thein (1)

187 (2)

Inés Ayala Sender (1), Maria Da Graça Carvalho (1), José Manuel Fernandes (1), Nuno Teixeira (1)

193 (3)

Alejandro Cercas (1), Philip Claeys (2), Véronique De Keyser (1), Derk Jan Eppink (2), Eider Gardiazábal Rubial (1), Kinga Göncz (1), 
Miguel Angel Martínez Martínez, Emilio Menéndez del Valle (1)

49 (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 fuq l-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) 14.10.2010
(2) 5.10.2010
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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 tal-President/ 
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

Jürgen Meyer, Sylvie-Yvonne Kaufmann

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

M. Küchler

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

M. Brennan, T. Vaszi, L. Swan, C. Rive, M. Clemens

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

C. Weger

R. Corbett

EESC

European Council

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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

M. Espié (RP FR), J. Matei (RP RO), S. Crespo (RP PT), B. Mrak (RP SL), K. Varga (RP HU), V. Koniakos (RP HE), M. Agathonos 
(RP AUT), D. Pilar Garcia (RP ES), M. Heirbaut (RP BE), O'Fluinn (RP IRL), B. Pavlovla (RP SK), L. Bernheim (RP PR)

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, M. Seabra (2), A. Nascimento Borges

D. Von Bethlenfalvy, R. Liger (1), N Mertzanidis, I. Garcia Tamara 

G. McLaughlin

C. Smith

P. Prossliner

M. Tonsberg, M. Aslett-Rydbjerg

C. Black
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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

V. Fiore

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

K. Fredsgaard
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