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NOTULEN
Vergadering van 23 mei 2011, 15.00 - 18.30 uur,

en 24 mei 2011, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 23 mei 2011 om 15.10 uur geopend onder voorzitterschap 
van Carlo Casini, voorzitter.

Om redenen van juridische aard (eerbiediging van het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer) worden de aanwezigen in kennis gesteld van het feit dat de 
vergadering wordt opgenomen en rechtstreeks wordt uitgezonden via internet. 

1. Aanneming van de agenda AFCO_OJ – PE 464.915v01-00

De ontwerpagenda wordt aangenomen met de volgende door de commissie 
goedgekeurde wijzigingen:

– het debat over de amendementen op het verslag Duff over de hoorzittingen met de 
commissarissen wordt uitgesteld tot dinsdag 24 mei (punt 4) en de stemming over 
het eindverslag wordt uitgesteld tot de vergadering van 15 juni (punt 11);

– de Voorzitter van het Parlement, Jerzy Buzek, zal aan het begin van de 
vergadering het woord voeren in zijn hoedanigheid van voorzitter van de 
Werkgroep gedragscodes. 

2. Redevoering van de Voorzitter van het Parlement, Jerzy Buzek, voorzitter van de 
Werkgroep gedragscodes 

De vergadering begint met een redevoering van Voorzitter Buzek, die verslag 
uitbrengt over de vorderingen van de Werkgroep van het Bureau. Het is met name de 
doelstelling van de Werkgroep om nieuwe regelgeving voor de contacten van de leden 
met de belangenvertegenwoordigers uit te werken.  Voorts gedenkt hij Altiero Spinelli 
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ter gelegenheid van de 25e verjaardag van diens overlijden. 

Ingevolge het verzoek van Voorzitter Buzek om van gedachten te wisselen, voert 
Andrew Duff het woord over de Werkgroep. De heer Casini, voorzitter, merkt op dat 
hij de uitnodiging om op 7 juni de vergadering van de Werkgroep bij te wonen, 
aanneemt. 

Voorzitter Casini sluit zich aan bij het eerbetoon ter nagedachtenis van Altiero 
Spinelli. Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Enrique Guerrero 
Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff, Zita Gurmai, Alexandra Thein.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mede dat de heer Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, 
de Voorzitter van het Parlement een dankbetuiging heeft doen toekomen voor het
werk dat in het kader van de wijziging van artikel 136 VWEU betreffende het 
stabilisatiemechanisme voor de lidstaten van de eurozone is verricht. Bijzondere dank 
gaat uit naar de Commissie constitutionele zaken en de twee rapporteurs.

4. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

 7 april 2011 PV – PE464.751v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

5. Wijziging van artikel 123 van het Reglement betreffende schriftelijke 
verklaringen

AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE)

De rapporteur licht de context en de inhoud van het verslag over schriftelijke 
verklaringen toe. 

De commissie houdt een gedachtewisseling;

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Zita Gurmai, Andrew Duff, 
Rainer Wieland, Indrek Tarand, Søren Bo Søndergaard, Andrew Henry William 
Brons, József Szájer, Zuzana Brzobohatá.

De rapporteur besluit het debat en verzoekt de coördinatoren te beslissen over de vraag 
of opdracht moeten worden gegeven voor een studie over de impact van schriftelijke 
verklaringen en de desbetreffende instrumenten in de lidstaten.

6. Unilaterale verklaringen in de notulen van de zittingen van de Raad

AFCO/7/02283
2011/2090(INI)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE)
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De rapporteur licht de belangrijkste punten van zijn ontwerpverslag toe.

Sprekers: Andrew Duff, Enrique Guerrero Salom.

De rapporteur besluit het debat.

23 mei 2011, 16.30 - 17.30 uur

7. Ontmoeting met Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie

AFCO/7/05934

Vicevoorzitter Reding gedenkt in haar inleiding Altiero Spinelli. Zij brengt vervolgens 
verslag uit over de vorderingen die met betrekking tot het Europees burgerschap zijn 
gemaakt alsook over het verslag 2010 van de Europese Commissie met 25 acties ter 
bevordering van het dagelijks leven van de Europese burger. De Commissie verbindt 
zich er met name toe met een voorstel te komen om het jaar 2013 tot “Europees Jaar 
van de burger” uit te roepen. 

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Andrew Duff, Andrew 
Henry William Brons, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom.

De vergadering wordt om 17.20 uur onderbroken en op dinsdag 24 mei 2011 om 9.15 uur 
hervat onder voorzitterschap van Carlo Casini, voorzitter.

24 mei 2011, 9.00 - 10.00 uur

8. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter licht de conclusies van de coördinatorenvergadering toe die door de 
commissie worden goedgekeurd:

– Voorstel tot wijziging van artikel 48, leden 5 en 6 VEU:  er zal een studie worden 
gemaakt van de procedures voor grondwetswijzigingen in federale stelsels en in bij 
Internationale Verdragen opgerichte organisaties; 

– Wijziging van artikel 70 van het Reglement: de rapporteur zal door de S&D-Fractie 
worden benoemd;

– Behandeling van initiatiefverslagen ter plenaire vergadering: de rapporteur zal door 
de ALDE-Fractie worden benoemd; 

– deelneming van de niet-ingeschrevenen aan de coördinatorenvergadering (artikel 
192 van het Reglement ); de voorzitter zal een interpretatie in briefvorm opstellen;

– advies inzake de wijziging van het Reglement betreffende de toegang tot 
documenten: Anneli Jäätteenmäki wordt tot rapporteur voor advies benoemd;

– advies inzake de elektronische publicatie van het Publicatieblad: de rapporteur voor 
advies zal door de S&D-Fractie worden benoemd;
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– schriftelijke vragen aan de Raad: een werkdocument over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Raad na de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon zal door rapporteur Alain Lamassoure worden opgesteld, alvorens wordt 
nagegaan of een eventuele wijziging van het Reglement vereist is;

– advies inzake het Europees semester: de rapporteur voor advies zal door de PPE-
Fractie worden benoemd; 

– Voorzitter Buzek zal op dinsdag 7 juni 2011 om 16.00 uur in Straatsburg een 
ontmoeting hebben met voorzitter Casini en de coördinatoren van de Commissie 
constitutionele zaken voor een gedachtewisseling met de Werkgroep gedragscodes;

– het bezoek van de delegatie aan Kopenhagen ter voorbereiding van het Deens 
voorzitterschap zal op 28 en 29 november 2011 plaatsvinden;

– Hongaarse grondwet: de modaliteiten voor de organisatie van een eventueel debat 
zullen in de volgende coördinatorenvergadering worden besproken;

– een gedachtewisseling met het Pools voorzitterschap is voor 4 juli 2011 in 
Straatsburg gepland;

– de commissie zal de beleidsondersteunende afdeling om twee studies over 
schriftelijke verklaringen verzoeken: 

• «evaluatie van de impact van schriftelijke verklaringen»;

• «analyse van de met de schriftelijke verklaringen overeenkomende instrumenten 
in de nationale parlementen».

9. Ontmoeting met Jutta Haug, voorzitter van de delegatie van het Parlement in de 
interinstitutionele werkgroep voor de regelgevende agentschappen

AFCO/7/05935

Jutta Haug licht de context toe waarin de interinstitutionele werkgroep is opgericht en 
brengt de leden verslag uit over de eerste resultaten van de beraadslagingen. 
Doelstelling van de werkgroep is gezamenlijke grondbeginselen voor toekomstige 
oprichting van regelgevende agentschappen vast te stellen.

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Andrew Duff, Íñigo Méndez 
de Vigo, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Zita Gurmai.

*** Stemming ***

10. Wijziging van artikel 51: gezamenlijke commissievergaderingen

AFCO/7/02816
2010/2061(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) PR – PE454.484v02-00
AM – PE462.716v01-00
DT – PE448.972v02-00
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Het verslag wordt in stemming gebracht. Alleen amendement 2 wordt met wijzigingen 
goedgekeurd.

Amendementen 1 en 3 worden ingetrokken.

Het verslag wordt met 20 stemmen vóór, 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen 
goedgekeurd.

11. Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2012

AFCO/7/05100
2011/2019(BUD)

Rapporteur voor 
advies:

Algirdas Saudargas (PPE) PA – PE462.605v02-00
AM – PE464.801v01-00

Ten principale: BUDG – Francesca Balzani (S&D) PR – PE464.693v01-00
DT – PE456.997v01-00
DT – PE458.538v01-00

De rapporteur licht zijn standpunt met betrekking tot de ingediende amendementen 
toe. Het verslag wordt vervolgens in stemming gebracht. 

Goedgekeurde amendementen: 1 en 2.

Alle overige amendementen worden ingetrokken, komen te vervallen of worden 
verworpen.

Het verslag wordt met 18 stemmen vóór, 4 stemmen tegen bij 0 onthoudingen 
goedgekeurd.

12. Wijziging van het Reglement inzake de hoorzittingen met voorgedragen 
commissarissen

AFCO/7/00860
2010/2231(REG)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE450.656v01-00
AM – PE454.707v01-00
AM – PE462.708v02-00

Andrew Duff, rapporteur, licht zijn standpunt met betrekking tot de ingediende 
amendementen toe.

Om 10.30 uur draagt voorzitter Casini het voorzitterschap over aan ondervoorzitter Zita 
Gurmai.

Sprekers: Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Gerald Häfner, Algirdas 
Saudargas.
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De rapporteur beantwoordt de vragen en sluit het debat.

13. Rondvraag

Geen.

14. Datum en plaats van de volgende vergadering

Dinsdag 14 juni 2011, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
Woensdag 15 juni 2011, 9.00 - 12.30 uur, Brussel

De vergadering wordt om 10.50 uur gesloten.
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Carlo Casini (P), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP), Ashley Fox (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
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Vigo, Andreas Mölzer (2), Alexandra Thein (1), Rainer Wieland
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193 (3)

Bill Newton Dunn (1)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.5.2011
(2) 24.5.2011
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