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NOTULEN
Vergadering van 14 maart 2011, 15.00 - 18.30 uur

en 15 maart 2011, 9.00-12.30 uur.
BRUSSEL

De vergadering wordt op 14 maart 2011 om 15.20 uur geopend onder voorzitterschap van Carlo 
Casini (voorzitter).

Om juridische redenen (recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer) deelt de 
voorzitter de aanwezigen mee dat de vergadering zal worden opgenomen en rechtstreeks via het 
internet zal worden uitgezonden.

14 maart 2011, 15.00-18.30 uur

1. Aanneming van de agenda AFCO_OJ – PE 460.819v01-00

De agenda wordt aangenomen met de volgende door de commissie overeengekomen 
wijzigingen.

– punt 6 over de verkiezingsprocedure wordt verschoven naar dinsdag 15 maart;

– op verzoek van de heer Häfner wordt de behandeling van de uitlegging van artikel 
128 van het Reglement betreffende beroep van het Parlement bij het Hof van Justitie 
toegevoegd aan de agenda van dinsdag 15 maart;

– de vergadering van de coördinatoren wordt vervroegd naar maandag 14 maart om 
17.30 uur;

2. Mededelingen van de voorzitter 

Geen punten.

3. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:

 31 januari 2011 – 1 februari 2011 PV – PE458.630v01-00
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 7 februari 2011 PV – PE458.862v01-00
 14 februari 2011 PV – PE460.595v01-00
 17 februari 2011 PV – PE460.596v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

4. Interinstitutioneel akkoord over een gemeenschappelijk transparantieregister voor 
het Parlement en de Commissie

AFCO/7/04697
2010/2291(ACI)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) PR – PE458.636v01-00

5. Aanpassing van het Reglement aan de instelling van een gemeenschappelijk 
transparantieregister voor het Parlement en de Commissie

AFCO/7/04698
2010/2292(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) PR – PE458.480v01-00

Voorzitter Casini, rapporteur voor beide agendapunten, stelt zijn twee ontwerpverslagen 
voor.

Sprekers: Matthias Groote, Andrew Duff, Gerald Häfner, Alexandra Thein, Andrew 
Henry William Brons, Enrique Guerrero Salom, György Schöpflin, Søren Bo 
Søndergaard en Stanimir Ilchev.

De voorzitter besluit het debat en stelt het volgende tijdschema voor:

– indiening amendementen: 24 maart om middernacht;

– stemming in de commissie: 19 april 

6. Toepassing van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de 
financiering van politieke partĳen op Europees niveau

AFCO/7/03795
2010/2201(INI)

Rapporteur: Marietta Giannakou (PPE) PR – PE454.393v01-00
AM – PE460.695v01-00

De rapporteur licht de ingediende amendementen toe.

Sprekers: Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Gerald Häfner, Constance Le Grip, 
Helmut Scholz en Andrew Henry William Brons.

De rapporteur presenteert haar conclusies uit het debat.
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7. Wijziging van artikel 51: gezamenlijke commissievergaderingen

AFCO/7/02816
2010/2061(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) PR – PE454.484v02-00
DT – PE448.972v02-00

Rapporteur Casini licht zijn gewijzigd ontwerpverslag toe en stelt op verzoek van de heer 
Enrique Guerrero Salom een nieuwe termijn voor de indiening van amendementen voor: 
31 maart om middernacht.

Sprekers: Rainer Wieland, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner en Alexandra Thein.

De voorzitter vat de conclusies uit het debat samen.

De vergadering wordt om 17.30 uur geschorst en op 15 maart 2011 om 9.00 uur hervat onder 
voorzitterschap van Carlo Casini, voorzitter.

15 maart 2011, 9.00-10.00 uur.

8. Mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter leest de aanbevelingen van de coördinatoren voor. Zij worden door de 
commissie goedgekeurd.

– er komt een verslag over de herziening van artikel 116, lid 5, van het Reglement 
betreffende het vragenuur voor vragen aan de Raad; de rapporteur zal worden 
aangewezen door de PPE-Fractie en zal worden verzocht ook rekening te houden met 
de vraagstukken die zullen worden opgeworpen door de "schriftelijke vragen" aan de 
voorzitter van de Europese Raad;

– het verzoek om uitlegging van de artikelen 50en 51 van het Reglement betreffende 
associatieovereenkomsten, waarvan de meeste de vorm aannemen van een 
handelsakkoord, zal in een verslag worden behandeld; de S&D-Fractie levert de 
rapporteur;

– het verzoek om uitlegging van artikel 50 betreffende de exacte draagwijdte van het 
recht van een medeverantwoordelijke commissie om rechtstreeks amendementen in de 
plenaire in te dienen zal worden behandeld in de vorm van een ontwerpbrief die de 
voorzitter aan de commissie zal voorleggen;

– voor de behandeling van het toekomstige interinstitutioneel akkoord met de Raad over 
enkele aspecten van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon, zal 
Verts/ALE-Fractie de rapporteur aanwijzen; AFCO zal vragen dat haar rapporteur in 
het onderhandelaarsteam wordt opgenomen;

– van 24 t/m 26 mei zal een zeskoppige delegatie van AFCO (2 PPE, 2 S&D, 1 ALDE, 1 
van een andere fractie) een bezoek brengen aan Polen; het programma zal in overleg 
met ondervoorzitter Rafal Trzaskowski worden vastgesteld;
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– AFCO vraagt om toestemming voor de opstelling van een initiatiefverslag over de 
behandeling van unilaterale verklaringen van lidstaten in de Raad, verslag waaraan de 
heer Trzaskowski al aan is begonnen op basis van een procedure van uitlegging van 
het Reglement;

– de Commissie AFCO zal de heer József Szájer verzoeken haar op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen in het proces van de grondwetshervorming in Hongarije;

– AFCO zal vragen om het al begonnen onderzoek naar de elektronische stemming uit te 
diepen om rekening te houden met de mogelijkheid om de elektronische stemming te 
gebruiken voor verzoekschriften en burgerinitiatieven, op basis van de aanbevelingen 
die de heer Gerald Häfner zal formuleren na zijn gesprekken met de Commissie, ook 
om dubbel werk te vermijden;

– de Commissie verzoekschriften zal ervan in kennis worden gesteld dat geen gevolg 
kan worden gegeven aan verzoekschrift nr. 809/2010, aangezien de Unie niet bevoegd 
is om de door indiener voorgestelde maatregelen te nemen;

– de commissie zal de beleidsondersteunende afdeling verzoeken de volgende studies uit 
te werken: 

• "Hoe een politieke partij oprichten in de lidstaten van de Europese Unie: criteria, 
voorwaarden, procedures";

• "Onafhankelijke kandidaturen bij de nationale en Europese verkiezingen";

• "Kiesrechten en deelneming van burgers van de Unie die in derde landen verblijven 
en van burgers van derde landen die in lidstaten van de Unie verblijven";

• een vierde studie op schriftelijk voorstel, in te dienen tegen 22 maart 2011.

9. 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 – PE440.210v03-00
DT – PE441.236v01-00

Dit punt is verdaagd tot dinsdag 15 maart, aan het begin van de vergadering.

De rapporteur licht de amendementen op zijn ontwerpverslag toe. Hij stelt ook voor een 
buitengewone vergadering te beleggen op 7 april in Straatsburg en op 19 april te 
stemmen.

Sprekers: György Schöpflin, Roberto Gualtieri, Paulo Rangel en Potito Salatto.

Het debat wordt om 10.00 uur geschorst voor de stemming over het verslag-Giannakou.

15 maart 2011, 10.00-11.00 uur.
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10. Toepassing van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de 
financiering van politieke partijen op Europees niveau

AFCO/7/03795
2010/2201(INI)

Rapporteur: Marietta Giannakou (PPE) PR – PE454.393v01-00
AM – PE460.695v01-00

Het verslag wordt in stemming gebracht. Goedgekeurde amendementen: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
13, 14, 16, 19-21, 22, 25, 29, 51, 52-54, 76, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 95, COMP A, B, C, D, 
E, F, G.

Alle andere amendementen worden verworpen of ingetrokken of komen te vervallen.

Het verslag wordt goedgekeurd met 19 stemmen vóór, 2 tegen en 1 onthouding.

15 maart 2011, 10.30-11.00 uur.

11. 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 – PE440.210v03-00
DT – PE441.236v01-00

Het debat wordt om 10.30 uur hervat.

Behalve de voorzitter voeren het woord: Enrique Guerrero Salom, Søren Bo 
Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Andrew Henry William Brons, Rainer Wieland en 
Algirdas Saudargas.

De rapporteur presenteert zijn conclusies uit het debat.

15 maart 2011, 11.00-12.00 uur.

12. Wijziging van het reglement betreffende de hoorzittingen met de kandidaat-
commissarissen

AFCO/7/00860
2010/2231(REG)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE450.656v01-00
AM – PE454.707v01-00

13. Gestructureerde dialoog met de Commissie

AFCO/7/05482

De rapporteur licht zijn ontwerpverslag over de wijziging van het Reglement betreffende 
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hoorzittingen met de kandidaat-commissarissen toe.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie, licht de punten 11 en 12 
(hoorzittingen met commissarissen en gestructureerde dialoog) toe.

Behalve de voorzitter voeren het woord: Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner en 
Andrew Duff.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie, antwoordt op de vragen.

14. Rondvraag

Interpretatie van artikel 128 van het Reglement

AFCO/7/05213

De voorzitter, rapporteur voor dit agendapunt, licht de interpretatie van het artikel toe.

Sprekers: Andrew Duff, Gerald Häfner, Enrique Guerrero Salom en Constance Le Grip.

Bij gebrek aan het quorum stelt de voorzitter voor het besluit over de ontwerpbrief uit te 
stellen tot de volgende commissievergadering.

De commissie stemt ermee in dat de ontwerpbrief betreffende de interpretatie van artikel 
128 van het Reglement op de buitengewone vergadering van 22 maart ter stemming 
wordt gebracht.

15. Datum en plaats van de volgende vergaderingen

Dinsdag 22 maart 2011, 16.00 - 19.30 uur, Brussel
(buitengewone vergadering)

Donderdag 7 april 2011, 9.00 – 10.30 uur, Straatsburg
(buitengewone vergadering)

Maandag18 april 2011, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
Dinsdag 19 april 2011, 9.00-12.30 uur
(gewone vergadering)

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.
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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 (P), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP) (2), Morten Messerschmidt (2), Ashley Fox (VP)

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, Matthias Groote, Roberto Gualtieri (2), Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir 
Ilchev, Constance Le Grip, David Martin (2), Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas (2), György Schöpflin, Søren Bo 
Søndergaard, Indrek Tarand (2), Luis Yáñez-Barnuevo García (2)

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

Elmar Brok (2), Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira (1), Helmut Scholz, Alexandra Thein (1), Rainer Wieland

187 (2)

193 (3)

Paul Rübig (2)

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) 14.3.2011
(2) 15.3.2011

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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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

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

G. Castellan, Di Santo, Mandel (2)

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

Maroš Šefčovič (Vice Presidente of the Commission), E. Cordina, I. Castro (1), G. Legris (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 instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EESC 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/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

S. Crespo (Permanent Representation PT) (1), M. Espié (Permanent Representation FR) (1), S. Grander (Permanent Representation DK), 
I. Nordberg (Permanent Representation FI), K. Varga (Permanent Representation HU), Vassiliou (Permanent Representation) (2)

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, O. Bensouag

D. Von Bethlenfalvy

G. McLaughlin

C. Smith

F. Ingelaere, P. Prossliner

M. Tonsberg

C. Black

A. Paoletti (1)



PV\861608NL.doc 9/9 PE460.975v01-00

NL
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K. Fredsgaard (1)
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DG PRES
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DG EXPO
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C. Castagnoli
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N. Lorenz, E. Waldherr , K. Zejdová (1)

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
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