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PROCES-VERBAL
Reuniunile din 4 octombrie 2010, 15.00 - 18.30

și 5 octombrie 2010, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 4 octombrie 2010, la ora 15.05, fiind prezidată de Carlo Casini 
(președinte).

Președintele a anunțat că întreaga reuniune va fi retransmisă pe internet.

1. Adoptarea ordinii de zi AFCO_OJ - PE448.905v01-00

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal.

2. Comunicări ale președintei

Președintele informează Comisia despre acțiunile întreprinse ca urmare a scrisorilor 
adresate Consiliului, valorificând astfel dreptul la informare al Parlamentului 
European cu privire la negocierile pentru aderarea la Convenția pentru protecția 
drepturilor omului și libertăților fundamentale. Consiliul recunoaște dreptul 
Parlamentului de a fi de îndată și pe deplin informat conform art. 218 alineatul 10 din 
Tratatul privind funcționarea UE, însă modalitățile practice de acces la informațiile 
despre mandatul de negociere propuse de Consiliu ridică probleme care vor fi 
examinate de coordonatori.

La propunerea grupului PPE căruia i-a fost atribuit prezentul raport, Marietta 
Giannakou a fost numită raportoare pentru raportul privind punerea în aplicare a 
regulamentului referitor la partidele politice la nivel european.

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:

12-13 iulie 2010

Procesele-verbale au fost aprobate.
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4. Grupul de reflecție asupra viitorului Europei

După alocuțiunea de bun venit a președintelui Casini, Domnul Felipe González 
Márquez, președinte al grupului de reflecție pentru „Orizont 2020-2030”, prezintă 
rezultatele activităților grupului și analizează situația actuală a Europei într-o lume 
care se confruntă cu criza economică.

În legătură cu acest subiect au intervenit următorii deputați: 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.

M. Felipe González Márquez răspunde întrebărilor adresate de către deputați și încheie 
dezbaterea.

5. Adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la acordul-cadru 
revizuit privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie

Înaintea votului, au intervenit următorii deputați: Paolo Rangel (raportor), Andrew 
Duff.

Luis Romero Requena, Directorul General al Serviciului juridic al Comisiei Europene, 
prezintă punctul de vedere al instituției sale cu privire la anumite probleme de 
interpretare ridicate de un astfel de acord-cadru.
Amendamentele 3, 4, 6, 10, 11, 14-16, 20-30, precum și un amendament de 
compromis la articolul 90 al regulamentului, au fost adoptate.
Toate celelalte amendamente sunt nule, au fost respinse sau retrase.

Proiectul de raport a fost adoptat în unanimitate.

6. Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisie

Înaintea votului, au intervenit următorii deputați: Paolo Rangel (raportor), Andrew 
Duff, Ramón Jáuregui Atondo.
Amendamentele 1 (cu amendamentul oral al raportorului), 2 și 4 au fost adoptate.

Amendamentul 3 a fost respins.
Proiectul de raport a fost adoptat în unanimitate și cu o abținere.

7. Bugetul rectificativ nr. 6/2010: Secțiunea II - Consiliul European și Consiliul; 
Secțiunea III - Comisia Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

Guy Verhofstadt a fost confirmat în calitate de raportor pentru aviz.
Înaintea votului ia cuvântul deputatul Andrew Duff.

Amendamentele 1-7 au fost adoptate.
Proiectul de aviz a fost adoptat în unanimitate cu un vot împotrivă.

Reuniunea a fost închisă la ora 18.00.

Cu ușile închise
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8. Reuniune a coordonatorilor

Reuniunea, suspendată cu o zi înainte la ora 18.40, este reluată marți, 5 octombrie 2010, la ora 
9.10, fiind prezidată de Carlo Casini.

9. Numirea raportorilor – decizii privind procedura care trebuie aplicată

Conform acordului la care s-a ajuns în cadrul reuniunii coordonatorilor din 4 
octombrie 2010:

- Andrew Duff a fost numit raportor pentru modificarea Regulamentului de 
procedură al Parlamentului în ceea ce privește audierile comisarilor desemnați;

- la cererea Președintelui Parlamentului, președintele Casini se va ocupa de 
interpretarea articolelor 13 și 18 din regulament, care se referă la alegerea 
vicepreședinților;

- în perspectiva dezvoltării unei metode matematice care să permită calcularea 
numărului de deputați europeni pe baza principiului „proporționalității 
degresive”, se va solicita departamentului tematic să furnizeze comisiei o 
sinteză a cercetărilor actuale în ceea ce privește structura Parlamentului 
European;

- în cursul anului 2011, comisia își propune să organizeze delegații în Italia 
(Roma, Florența), în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 
(Londra, Cambridge), în Polonia (Varșovia) în primul semestru și în 
Danemarca în al doilea semestru;

- comisia aprobă structura delegației de la Budapesta (Ungaria) din 9-10 
decembrie 2010 (10 deputați, din care 3 pentru PPE, 2 pentru S&D și 1-1 
deputat pentru alte grupuri politice), precum și acordurile propuse pentru 
program;

- comisia își propune să organizeze în data de 26 ianuarie 2011 o audiere 
referitoare la perspectivele de dezvoltare a partidelor politice la nivel european; 
sunt analizate alte propuneri de audieri pentru anul 2011; 

- Vicepreședintele Maroš Šefčovič va fi invitat la reuniunea din 29-30 noiembrie 
2010, la un schimb de opinii, mai ales asupra punerii în aplicare a Tratatului de 
la Lisabona în ceea ce privește dezvoltarea rolului parlamentelor naționale în 
procedura legislativă, dar și asupra practicii Parlamentului în ceea ce privește 
procedura de reformare;

- în data de 18 octombrie 2010 va fi convocată o reuniune a coordonatorilor 
pentru a discuta mai ales analizele ulterioare ale raportului lui Andrew Duff cu 
privire la reforma electorală;

- vicepreședintele Rafał Trzaskowski se ocupă de întâlnirea, în data de 11 
octombrie 2010, a membrilor interesați ai comisiei și cu membri ai Comisiei 
pentru afaceri europene a parlamentului polonez, aflați în vizită la Bruxelles.

10. Calendar 2011

Calendarul reuniunilor Comisiei pentru anul 2011 este considerat adoptat, în forma în 
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care a fost propus.

11. Inițiativa cetățenilor

Coraportoarea Zita Gurmai informează comisia asupra calendarului avut în vedere 
pentru adoptarea raportului înainte de sfârșitul anului 2010; dumneaei prezintă 
aspectele principale pe care raportorii trebuie să le urmărească în elaborarea 
proiectului lor.
Prof. Jürgen Meyer și Sylvie-Yvonne Kaufmann, în calitate de experți, analizează 
subiectul din perspectivă istorică și juridică și vin cu observații cu privire la 
documentul de lucru al raportorilor, precum și cu privire la propunerea Comisiei 
Europene și la abordarea generală adoptată în Consiliu.
Pe lângă președinte și reprezentanții Consiliului și Comisiei Europene, au mai 
intervenit în legătură cu acest subiect următorii deputați: Helmut Scholz, Derk Jan 
Eppink, Gerald Häfner, Anneli Jäätteenmäki, Morten Messerschmidt, György 
Schöpflin, Andrew Henry William Brons, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff.
Profesorul Jürgen Meyer, Sylvie-Yvonne Kaufmann și Zita Gurmai răspund 
întrebărilor adresate și încheie dezbaterea.

12. Evoluții  în cadrul COSAC

Are loc un schimb de opinii între Miguel Angel Martínez Martínez, vicepreședinte 
responsabil de relațiile cu parlamentele naționale și COSAC.

Pe lângă președinte, în legătură cu acest subiect au mai intervenit următorii deputați: 
Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Ramón Jáuregui 
Atondo, Zita Gurmai.
Vicepreședintele Miguel Angel Martínez Martínez răspunde întrebărilor adresate și 
încheie dezbaterea.

13. Alte aspecte

Nu există.

14. Data următoarei reuniuni

- 8 noiembrie 2010, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)
- 09 noiembrie 2010, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Reuniunea a fost închisă la ora 12.25.
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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 PREZENȚĂ/ 

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/Deputați/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/Supleanți/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 invitația președintelui/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 instituții/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/Alți participanți/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 
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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



PV\834413RO.doc 7/7 PE450.748v01-00

RO

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 Președinte/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

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcții Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

S. Knöfel

G. Laprat, C. Castagnoli

S. Kangasharju, H. Satu

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

W. Leslie, N. Lorenz

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, W. Leonhardt, P. Murto-Lehtinen, G. Deregnaucourt, C. Pérétié, M. Martela, C. Pérétié

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

F. Van der Elst

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Președinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreședinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcționar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


