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NOTULEN
Vergaderingen van 4 oktober 2010, 15.00 - 18.30 uur

en 5 oktober 2010, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 4 oktober 2010 om 15.05 uur geopend onder voorzitterschap 
van Carlo Casini, voorzitter.

De voorzitter kondigt aan dat de gehele vergadering via Internet zal worden uitgezonden.

1. Aanneming van de ontwerpagenda AFCO_OJ - PE448.905v01-00

De ontwerpagenda wordt aangenomen in de volgorde die uit deze notulen blijkt.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter informeert de commissie over het gevolg dat gegeven is aan de brieven die 
gericht zijn aan de Raad inzake de uitoefening van het recht op informatie van het 
Europees Parlement betreffende de onderhandelingen over de toetreding tot het Europees 
Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
Hoewel de Raad het recht van het Europees Parlement om krachtens artikel 218, lid 10, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie onverwijld en ten volle te 
worden geïnformeerd erkent, brengen de door de Raad voorgestelde praktische 
modaliteiten voor de toegang tot de informatie over het onderhandelingsmandaat 
problemen met zich mee die door de coördinatoren zullen worden onderzocht.
Op voorstel van de PPE-Fractie aan wie dit verslag is toegewezen wordt Marietta 
Giannakou benoemd tot rapporteur voor het verslag over de toepassing van de 
verordening betreffende de politieke partijen op Europees niveau. 

3. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:

- 12-13 juli 2010

De notulen worden geacht te zijn goedgekeurd.
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4. Reflectiegroep voor de toekomst van Europa

Na de welkomstwoorden van voorzitter Casini presenteert de heer Felipe González 
Márquez, voorzitter van de reflectiegroep "Horizon 2020-2030", de resultaten van de 
werkzaamheden van de groep en analyseert hij de huidige positie van Europa in de 
wereld met het oog op de economische crisis.

Over dit onderwerp wordt het woord gevoerd door: 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.
De heer Felipe González Márquez beantwoordt de gestelde vragen en sluit het debat.

5. Aanpassing van het EP-Reglement aan de herziene kaderovereenkomst inzake de 
betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie

Voorafgaand aan de stemming wordt het woord gevoerd door de volgende leden: Paolo 
Rangel (rapporteur), Andrew Duff. 

Luis Romero Requena, directeur-generaal van de Juridische Dienst van de Europese 
Commissie, geeft het standpunt van zijn instelling over bepaalde kwesties betreffende de 
interpretatie van de kaderovereenkomst.
De amendementen 3, 4, 6, 10, 11, 14-16, 20-23, alsmede een compromisamendement 
over artikel 90 van het Reglement, worden goedgekeurd.
Alle andere amendementen vervallen, worden verworpen of ingetrokken.

Het ontwerpverslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

6. Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen Europees Parlement 
en Commissie

Voorafgaand aan de stemming wordt het woord gevoerd door de volgende leden: Paolo 
Rangel (rapporteur), Andrew Duff, Ramón Jáuregui Atondo.
De amendementen 1 (met een mondeling amendement van de rapporteur), 2 en 4 worden 
goedgekeurd.
Amendement 3 wordt verworpen.

Het ontwerpverslag wordt met algemene stemmen bij 1 onthouding goedgekeurd.

7. Gewijzigde begroting nr. 6/2010: Afdeling II - Europese Raad en Raad;  Afdeling 
III – Commissie; Afdeling X - Europese dienst voor extern optreden

De benoeming van Guy Verhofstadt als rapporteur voor advies wordt bevestigd.

Voorafgaand aan de stemming wordt het woord gevoerd door Andrew Duff.
De amendementen 1-7 worden goedgekeurd. 

Het ontwerpadvies wordt met algemene stemmen met 1 stem tegen goedgekeurd.
De vergadering wordt om 18.00 uur gesloten.

Achter gesloten deuren
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8. Coördinatorenvergadering

De vergadering wordt om 18.40 uur geschorst en op 5 oktober 2010 om 9.10 uur hervat onder 
voorzitterschap van Carlo Casini, voorzitter.

9. Benoeming van rapporteurs - besluiten inzake de te volgen procedure

Conform de overeenstemming die bereikt is op de coördinatorenvergadering van 4 
oktober 2010 wordt het volgende besloten: 

- Andrew Duff wordt benoemd tot rapporteur voor de wijziging van het Reglement van 
het Parlement ten aanzien van de hoorzittingen met de voorgedragen commissarissen.

- voorzitter Casini belast zich met de beantwoording van de vraag van de Voorzitter van 
het Parlement over de interpretatie van de artikelen 13 en 18 van het Reglement 
betreffende de verkiezing van de ondervoorzitters;

- om een mathematische methode te ontwikkelen waarmee het aantal leden kan worden 
berekend op basis van een « degressieve proportionaliteit », wordt aan de 
beleidsondersteunende afdeling gevraagd de commissie een samenvatting te geven van 
de bestaande studies over de samenstelling van het Europees Parlement; 

- in de loop van 2011 overweegt de commissie in het eerste semester delegaties te 
organiseren naar Italië (Rome, Florence), het Verenigd Koninkrijk (Londen, 
Cambridge), Polen (Warschau), en in het tweede semester naar Denemarken;

- de commissie hecht haar goedkeuring aan de samenstelling van de delegatie naar 
Boedapest (Hongarije) op 9/10 december 2010 (10 leden, onder wie 3 PPE, 2 S&D, en 
1-1 leden van de overige fracties), alsmede de voorgestelde arrangementen voor het 
programma;

- de commissie overweegt op 26 januari 2011 een hoorzitting te organiseren over de 
vooruitzichten voor de ontwikkeling van politieke partijen op Europees niveau; 
overige voorstellen voor hoorzittingen voor het jaar 2011 worden bestudeerd; 

- ondervoorzitter Maroš Šefčovič wordt uitgenodigd voor de vergadering op 29 en 30 
november 2010 voor een gedachtewisseling met name over de tenuitvoerlegging van 
het Verdrag van Lissabon met betrekking tot de ontwikkeling van de rol van de 
nationale parlementen in de wetgevingsprocedure, alsmede over de praktijk van het 
Parlement betreffende de herschikkingsprocedure;

- op 18 oktober 2010 wordt een coördinatorenvergadering belegd om met name te 
discussiëren over de voortzetting van de beraadslagingen over het verslag van Andrew 
Duff over de electorale hervorming;

- ondervoorzitter Rafał Trzaskowski wordt ermee belast om samen met geïnteresseerde 
leden van de commissie op maandag 11 oktober 2010 de leden van de commissie 
Europese zaken van het Poolse parlement die een bezoek aan Brussel brengen, te 
ontmoeten;

10. Vergaderschema 2011

Het voorgestelde vergaderschema van de commissie voor 2011 wordt geacht te zijn 
goedgekeurd.
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11. Burgerinitiatief

Corapporteur Zita Gurmai deelt de commissie het schema mede voor de goedkeuring van 
het verslag vóór het einde van 2010; zij presenteert de richtsnoeren die de rapporteurs 
zullen volgen bij de opstelling van hun ontwerpverslag.
Prof. Jürgen Meyer en Sylvie-Yvonne Kaufmann analyseren het onderwerp als 
deskundigen vanuit historisch en juridisch oogpunt en zullen hun opmerkingen plaatsen 
bij het werkdocument van de rapporteurs, alsmede bij het voorstel van de Europese 
Commissie en de algemene benadering waar de Raad zijn goedkeuring aan heeft gehecht.
Naast de voorzitter en de vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie komen de 
volgende leden aan het woord over dit onderwerp: Helmut Scholz, Derk Jan Eppink, 
Gerald Häfner, Anneli Jäätteenmäki, Morten Messerschmidt, György Schöpflin, Andrew 
Henry William Brons, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff.
Prof. Jürgen Meyer, Sylvie-Yvonne Kaufmann en Zita Gurmai beantwoorden de gestelde 
vragen en sluiten het debat.

12. Recente ontwikkelingen COSAC

Gedachtewisseling met Miguel Angel Martínez Martínez, ondervoorzitter, 
verantwoordelijk voor de betrekkingen met de nationale parlementen en de COSAC.

Naast de voorzitter wordt het woord gevoerd door: Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, 
Luis Yáñez-Barnuevo García, Ramón Jáuregui Atondo, Zita Gurmai.

Ondervoorzitter Miguel Angel Martínez Martínez  beantwoordt de gestelde vragen en 
sluit het debat.

13. Rondvraag

Niets te melden.

14. Datum van de volgende vergadering

8 november 2010, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

9 november 2010, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 12.25 uur gesloten.
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