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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 29 noiembrie 2010, 15.00 - 18.30

și 30 noiembrie 2010, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 29 noiembrie 2010, la ora 15.15, fiind prezidată de Carlo 
Casini (președinte).

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

1. Adoptarea ordinii de zi AFCO_OJ – PE 454.378 v01-00

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

2. Comunicări ale președintelui

În ceea ce privește componența delegației care se va deplasa la Budapesta între 9 și 10 
decembrie 2010, președintele a anunțat că, pe lângă membrii ale căror nume au fost 
comunicate, vor participa la lucrările delegației deputații Alexandra Thein și József 
Szájer (în afara cotei).

Președintele a anunțat că a fost distribuit calendarul anual al reuniunilor ordinare din 
2011.

3. Adoptarea proceselor-verbale ale reuniunilor din :

• 30 septembrie 2010 PV – PE 450.749 v01-00
4-5 octombrie 2010 PV – PE 450.748 v01-00

În lipsa obiecțiilor, aceste procese-verbale au fost adoptate.
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4. Inițiativa cetățenilor

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

Coraportoare: Alain Lamassoure (PPE)
Zita Gurmai (S&D)

PR – PE445.836v02-00
AM – PE452.836v01-00
DT – PE443.095v01-00

Avize CULT - Róża Gräfin Von Thun Und 
Hohenstein
(PPE)

AD – PE445.900v02-00
AM – PE449.033v01-00

Avize JURI –    Decizie: fără aviz
Avize LIBE – Kinga Göncz (S&D)

Cecilia Wikström (ALDE)
AD – PE448.978v02-00
AM – PE450.621v01-00

Avize PETI* – Gerald Häfner (Verts/ALE)
Diana Wallis (ALDE)

PA – PE450.890v01-00
AM – PE452.817v01-00
DT – PE445.752v01-00

Coraportorii Zita Gurmai și Alain Lamassoure au prezentat subiectul și au explicat 
orientările urmate pe durata lucrărilor pregătitoare ale proiectului de raport.

În afara președintelui, a lui Mário Tenreiro, reprezentant al Comisiei Europene, și a lui 
Piet Heirbaut, reprezentant al Consiliului, următorii deputați și-au exprimat opinia cu 
privire la acest subiect: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andrew Duff, Enrique 
Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Íñigo Méndez de Vigo, Matthias 
Groote, Alexandra Thein, Rafał Trzaskowski, Anneli Jäätteenmäki, Morten 
Messerschmidt, György Schöpflin.

Coraportorii au sintetizat dezbaterea și au răspuns întrebărilor care le-au fost adresate.

5. Reuniune cu Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei, responsabil cu relațiile 
interinstituționale și administrația

AFCO/7/02684

În discursul pronunțat în fața comisiei, vicepreședintele Comisiei a abordat, în special, 
următoarele aspecte: cooperarea cu parlamentele naționale, tehnica reformării și 
inițiativa cetățenilor.

La ora 17.40, președintele Casini i-a cedat președinția vicepreședintei Zita Gurmai.

La acest schimb de opinii cu dl Šefčovič, au participat următorii deputați: Enrique 
Guerrero Salom, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski și Roberto 
Gualtieri.

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.30 și a fost reluată marți, 30 noiembrie 2010, la ora 
9.10, fiind prezidată de Rafał Trzaskowski (vicepreședinte).
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6. Accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale 
Comisiei

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

Raportoare pentru aviz:Anneli Jäätteenmäki (ALDE) PA – PE441.265v01-00
AM – PE445.988v01-00

Fond: LIBE* – Michael Cashman (S&D) PR – PE439.989v01-00

Avizul a fost supus la vot. Au fost adoptate amendamentele 2, 3, 4, 7, 17, 19, 20, 
precum și amendamentul de compromis 1.  

Toate celelalte amendamente au fost respinse sau devin caduce.

Avizul a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 10 împotrivă și 0 abțineri.

7. Inițiativa cetățenilor

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

Coraportoare: Alain Lamassoure (PPE)
Zita Gurmai (S&D)

PR – PE445.836v02-00
AM – PE452.836v01-00
DT – PE443.095v01-00

Avize CULT - Róża Gräfin Von Thun Und 
Hohenstein
(PPE)

AD – PE445.900v02-00
AM – PE449.033v01-00

Avize JURI –    Décision: fără aviz
Avize LIBE – Kinga Göncz (S&D)

Cecilia Wikström (ALDE)
AD – PE448.978v02-00
AM – PE450.621v01-00

Avize PETI* – Gerald Häfner (Verts/ALE)
Diana Wallis (ALDE)

PA – PE450.890v01-00
AM – PE452.817v01-00
DT – PE445.752v01-00

Raportul a fost supus la vot. Au fost adoptate amendamentele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 
41  42  43  45  46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59 (cu amendament oral), 60, 81 
(cu amendament oral), 85, 86, 92 (partea 2), 119, 151 (cu amendament oral), 153, 167, 
204; au fost adoptate, de asemenea, amendamentele de compromis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
precum și un amendament oral adus articolului 3 alineatul (2). Amendamentele LIBE 
10, 17, 40, 55, 56; CULT 1, 2, 17 (partea 1), 31, 36 și PETI 3, 4, 27, 35, 56 au fost, la 
rândul lor, adoptate.

Toate celelalte amendamente sunt caduce, au fost respinse sau au fost retrase.

Propunerea Comisiei, în forma în care a fost modificată, a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi.
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Propunerea de rezoluție legislativă a fost adoptată în unanimitate (25 de voturi), și a 
fost adoptat un mandat de negociere cu unanimitatea celor 24 de voturi exprimate.

Gerald Häfner a declarat că ar dori să contribuie cu o declarație scrisă, având în vedere 
că nu a fost în măsură să participe la dezbaterea din ziua precedentă din cauza 
condițiilor meteorologice. Nu a fost exprimată nicio obiecție cu privire la anexarea 
unei astfel de declarații la prezentul proces verbal (în anexă).

La ora 10.15, vicepreședintele Rafał Trzaskowski i-a cedat președinția vicepreședintei Zita 
Gurmai.

8. Propunere de modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea 
deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct

AFCO/7/01139
2009/2134(INI)

Raportor pentru 
aviz:

Andrew Duff (ALDE) PR – PE440.210v03-00
DT – PE441.236v01-00

Raportorul Andrew Duff și-a prezentat noul proiect de raport. 

În cursul dezbaterilor, au intervenit: Ashley Fox, György Schöpflin, Roberto Gualtieri, 
Helmut Scholz, Gerald Häfner, Algirdas Saudargas și Rafał Trzaskowski.

Chestiunea eventualei stabiliri a unui termen de depunere al amendamentelor va fi 
examinată cu ocazia următoarei reuniuni a coordonatorilor.

9. Modificarea Regulamentului privind audierea comisarilor desemnați

AFCO/7/00860
2010/2231(REG)

Raportor pentru 
aviz:

Andrew Duff (ALDE) PR – PE450.656v01-00

Raportorul Andrew Duff a comentat amendamentele la regulament propuse în 
proiectul său de raport. Au luat cuvântul: Rafał Trzaskowski, Enrique Guerrero Salom, 
Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Gerald Häfner și reprezentantul 
Comisiei.

Termenul-limită de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru marți, 16 
decembrie 2010, ora 12.00.e

10. Chestiuni diverse

Niciuna

11. Data și locul următoarelor reuniuni (extraordinare)

Luni, 13 decembrie 2010, la Strasbourg
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Reuniunea a fost închisă la ora 11.50.
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Anexă

Declarația scrisă a lui Gerald Häfner
(referitoare la punctul 7 de pe ordinea de zi)

Inițiativa cetățenilor europeni (ICE) constituie o etapă importantă a procesului de creștere a 
gradului de democrației și de apropiere față de cetățeni al Uniunii Europene. Aceasta le va 
permite cetățenilor să exercite, în viitor, o mai mare influență asupra programului politic al 
Uniunii, ceea ce este absolut necesar, deoarece doar o participare activă a cetățenilor va 
permite concretizarea conceptului de Europă a cetățenilor. Cu toate acestea, măsura în care 
ICE va contribui efectiv la creșterea ponderii cetățenilor la nivelul Uniunii depinde în mod 
fundamental de forma pe care o conferim acestui instrument. Următoarele elemente sunt 
esențiale în acest sens:  

● ICE ar trebui să fie un instrument utilizabil nu doar pentru lobbyiștii și organizațiile 
tutelare de la Bruxelles, dar și pentru organizațiile de bază ale cetățenilor. Prin urmare, este 
important ca organizatorii să dispună de suficient timp pentru a obține sprijinul necesar din 
întreaga Europă. Reducerea perioadei prevăzute în acest scop la 12 luni este nejustificată. 
Experiența acumulată în ceea ce privește instrumentele precursoare ale ICE demonstrează 
că doar trei inițiative din 21 au reușit să reunească, într-un an, din întreaga Europă, 
numărul de un milion de semnături necesare. Aceste inițiative erau lansate de organizații 
tutelare bine organizate de la Bruxelles, precum Forumul European al Persoanelor cu 
Handicap și Greenpeace, sau de deputați europeni, cum este cazul inițiativei intitulate „One 
Seat” („Un singur sediu”), aceștia dispunând de modalități foarte diferite de a-și exercita 
influența. Dacă dorim ca organizațiile cetățenești de bază să poată recurge la ICE, perioada 
de strângere a semnăturilor trebuie prelungită cel puțin la 18 luni. 

● ICE ar trebui să reprezinte, în primul rând, un instrument care să permită participarea 
cetățenilor, ci nu a partidelor politice sau a altor organizații. Din acest motiv, noi, 
raportorii, am convenit ca doar cetățenii să poată depune inițiative. Bineînțeles, 
organizațiile, partidele politice și chiar întreprinderile private vor putea sprijini ICE, dar 
numai cu condiția ca acest sprijin să fie făcut public și transparent. 

● Praguri inutil de ridicate îngreunează recurgerea la ICE și periclitează reușita acestora. 
Comisia și Consiliul insistă, la rândul lor, asupra faptului că numărul de un milion de 
semnături trebuie să provină din cel puțin o treime din statele membre. Noi, raportorii, 
considerăm totuși că o cincime este pe deplin suficientă.

● În cele din urmă, doresc să mă asigur că ICE mai degrabă promovează, decât descurajează 
implicarea cetățenilor în viața Europei. Pentru a garanta că o ICE nu beneficiază decât de 
sprijinul persoanelor care au acest drept și că fiecare susținător nu semnează decât o 
singură dată, nu sunt necesare, în general, date cu caracter sensibil, precum codul numeric 
personal. Numele, domiciliul și naționalitatea ar trebui să fie suficiente. Comunicarea 
codului numeric personal este de natură să descurajeze numeroase persoane. Excepțiile de 
la această regulă ar trebui autorizate doar în statele membre în care s-a dovedit că 
verificarea semnăturilor nu este posibilă în lipsa codurilor numerice personale. 

● Consider, de asemenea, că ICE ar trebui să promoveze dezbateri la nivel european și să le 
permită cetățenilor să-și facă auzită vocea în instituțiile de la Bruxelles. Prin urmare, în 
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calitate de raportor, sprijin cu fermitate ideea ca organizatorii ICE-urilor să beneficieze de 
o audiere publică acordată de Comisie. În acest fel, organizatorii vor avea posibilitatea de a 
câștiga atenție pe întreg teritoriul Europei și de a purta dezbateri directe pe marginea 
solicitărilor lor, cu ocazia unei audieri publice, cu factorii de decizie de la Bruxelles.
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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 (P) (1), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP), Morten Messerschmidt (VP)

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, Ashley Fox (2), Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald 
Häfner (2), Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Potito Salatto, Algirdas Saudargas (2), György Schöpflin, József Szájer (2), Indrek 
Tarand (2)

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

Elmar Brok (2), Marietta Giannakou (2), Sylvie Guillaume (2), Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut 
Scholz, Alexandra Thein (1)

187 (2)

Francesca Balzani (2), Michel Dantin (2), Sergio Gutiérrez Prieto (2), Maria do Céu Patrão Neves (2)

193 (3)

Derk Jan Eppink (2), Bernd Lange (2), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (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) 29.11.2010
(2) 30.11.2010
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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

Maroš Šefčovič (VP Commission) (1)

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 (*)

E. Cordina, R. Hajnovicova (1), G. Keckesova, J. Nymand-Christensen (1), C. Rive, D. Szerenyi, M. P. Tenreiro (1), T. Vaszi (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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituții/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

CESE C. Weger

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

L. Bernheim (Permanent Representation FR), H. Czerniuch (Permanent Representation PL) (1), S. Fiume Garelli (National Parliament 
IT) (1), P. Heirbaut (Permanent Representation BE) (2), C. Lobbezoo (Permanent Representation NL) (1), O'Floinn (Permanent 
Representation IRL) (2), S. Rutten (Permanent Representation BE (2), (K. Varga (Permanent Representation HU) (1)

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

D. Von Bethlenfalvy, O. Henriques (1)

G. McLaughlin

C. Smith (2)

P. Prossliner

M. Tonsberg

C. T. 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 Președinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

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

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

V. Meunier (2)

C. Castagnoli (1)

S. Kangasharju, A. Schade (2)

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
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