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NOTULEN
Vergadering van 14.06.11, 15.00 - 18.30 uur,

en 15.06.11, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op 14 juni 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 op het internet. 

1. Aanneming van de agenda AFCO_OJ – PE 467.045 v01-00

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

– De behandeling van het ontwerpverslag van David Martin inzake de uitoefening 
van het enquêterecht van het Europees Parlement (punt 7) wordt uitgesteld tot 
dinsdag 15 juni aan het begin van de vergadering;

– eEerste gedachtewisseling over het advies van Rafał Trzaskowski  over het 
Europese Semester voor de coördinatie van het economisch beleid wordt 
toegevoegd aan de agenda voor de vergadering van 15 juni.

2. Mededelingen van de voorzitter

2.1. Benoeming van rapporteurs

– De EPP-fractie heeft Rafał Trzaskowski  benoemd tot rapporteur voor advies 
over het Europese semester voor de coördinatie van het economisch beleid 
(advies aan de Commissie economische en monetaire zaken);
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– De S&D-fractie heeft Enrique Gurerrero Salom benoemd tot rapporteur voor 
de herziening van artikel 70 van het Reglement betreffende de 
onderhandelingen tijdens de wetgevingsprocedure;

– De S&D-fractie heeft Zuzana Brzobohatá benoemd tot rapporteur voor advies 
over de elektronische publicatie van het Publicatieblad (advies aan de 
Commissie Juridische zaken );

– de ALDE-fractie heeft Stanimir Ilchev  benoemd tot rapporteur over de 
behandeling van initiatiefverslagen ter plenaire vergadering.

De benoemingen worden goedgekeurd.

2.2. Delegatie voor een bezoek aan Polen van 24 tot 26 mei 2011

De voorzitter brengt verslag uit over het verloop van het bezoek van de delegatie 
van de Commissie constitutionele zaken aan Polen, dat de voorbereiding van het 
Poolse voorzitterschap van de Raad van de EU tot doel had.

2.3. Verslag Trzaskowski  over de eenzijdige verklaringen

De termijn voor indiening van amendementen wordt vastgesteld op maandag 12 
juni om 12.00 uur, hetgeen de mogelijkheid biedt om het verslag tijdens de 
vergadering van 11 en 12 juli in stemming te brengen.

3. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:

● 22.03.11 PV – PE 462.777 v01-00
● 18-19 april 2011 PV – PE 464.911 v01-00
● 23-24 mei 2011 PV – PE 465.047 v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

4. Interpretatie van de artikelen 13 en 18 van het Reglement inzake de verkiezing 
van ondervoorzitters

AFCO/7/04982

Rapporteur: Carlo Casini (PPE)

De commissie gaat over tot behandeling van het werkdocument.

Sprekers: Rainer Wieland, Andrew Duff, Gerald Häfner.

Het werkdocument zal worden omgezet in een interpretatieve brief, die op de 
vergadering van 15 juni in stemming zal worden gebracht. De commissie behoudt zich 
het recht voor om in de toekomst op deze kwestie terug te komen.

5. Interpretatie van artikel 51 van het Reglement, procedures met gezamenlijke 
commissievergaderingen, met betrekking tot internationale overeenkomsten op 
het gebied van de internationale handel

AFCO/7/05800
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Rapporteur: David Martin (S&D) DT –PE 464.785 v01-00

Na de inleiding door David Martin gaat de commissie over tot behandeling van het 
interpretatievoorstel.

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Constance Le Grip, Andrew 
Duff.

De stemming wordt uitgesteld tot juli.

6. Wijziging van verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek 
tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

AFCO/7/05747
***I 2011/0073(COD) COM(2011)0137 – C7-0079/2011
Rapporteur voor advies: Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

Na de inleiding door de rapporteur voor advies gaat de commissie over tot een 
gedachtewisseling.

Voorzitter Carlo Casini zal een brief schrijven aan de voorzitter van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, rechtspraak en binnenlandse zaken met een verzoek tot spoedige 
behandeling van dit dossier.

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Zita Gurmai, Andrew Duff. 

De heer Gérard Legris voert het woord namens de Europese Commissie.

De vergadering wordt om 16:15:00 onderbroken en op 15 juni 2011 om 9:10:00 hervat onder 
voorzitterschap van Carlo Casini, voorzitter.

15.06.11, 9.00 - 10.00 uur

7. Mededelingen van de voorzitter

Op voorstel van de voorzitter heeft de commissie ingestemd met de aanbevelingen die 
op de vergadering van coördinatoren waren overeengekomen ten aanzien van de 
volgede punten:

– er moet worden gewacht tot het verslag van de Commissie van Venetië over de 
Hongaarse grondwet beschikbaar zal zijn, alvorens er een besluit wordt genomen 
over het eventueel hier aan te geven gevolg;

– in het kader van de toetreding van de EU tot het Europees verdrag inzake de 
rechten van de mens verlangt de Commissie constitutionele zaken dat de wijze 
waarop het EP betrokken wordt bij de benoeming van een rechter bij de rechtbank 
van Straatsburg het onderwerp moet vormen van een akkoord en dat de kandidaten 
van de EU worden aangewezen volgens een procedure overeenkomstig aan die van 
artikel 255 van het VWEU;

– de  gewonen vergadering van de Commissie constitutionele zaken van 4 oktober 
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wordt uitgesteld tot woensdag  5 oktober;

– de Voorzitter van het Parlement in kennis worden gesteld van de wens van de 
Commissie constitutionele zaken om een uitvoerig onderzoek te mogen instellen naar 
de kwestie van hoorzittingen die voortvloeien uit een burgerinitiatief, en wel in het 
kader van een voorstel tot wijziging van artikel 212 van het Reglement.

8. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van 
de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement en 
vervanging van het besluit van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie van 19 april 1995 (95/167/EG, Euratom, EGKS)

AFCO/7/01726
2009/2212(INI)

Rapporteur: David Martin (S&D) PR – PE 464.928 v01-00

Rapporteur David Martin licht het onderwerp van zijn verslag toe.

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Anneli Jäätteenmäki, John 
Stuart Agnew, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff.

De rapporteur beantwoordt de vragen en sluit het debat.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 14 september 
om 24.00 uur; terwijl de stemming in de commissie gepland is voor 11 oktober.

9. Het Europees semester voor economische beleidscoördinatie

AFCO/7/06189
2011/2071(INI)

Rapporteur voor advies: Rafał Trzaskowski (PPE)

De rapporteur voor advies  geeft een toelichting op het thema van het advies over het 
Europese semester. De commissie houdt een gedachtewisseling; 

Spreker: Roberto Gualtieri.

Het debat wordt om 10.00 opgeschort om over te gaan tot stemming.
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15 juni 2011, 10.00 - 11.00 uur

*** Stemming ***

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

AFCO/7/00860
2010/2231(REG)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE450.656 v01-00
AM – PE454.707 v01-00
AM – PE462.708 v04-00

Rapporteur Andrew Duff licht de ontwerpamendementen toe.

Algirdas Saudargas  dient zijn mondelinge amendement op compromisamendement C 
in.

Goedgekeurde amendementen: 2, 3, 4, 11, 18, 19, alsmede de compromis-
amendementen  A, B, C (met wijzigingen), D, E.

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

Het verslag wordt met 18 stemmen vóór, 1 stemmen tegen bij 0 onthoudingen 
goedgekeurd.

11. Betere wetgeving: subsidiariteit en proportionaliteit en slimme regelgeving 

AFCO/7/05210
2011/2029(INI) COM(2010)0547

Rapporteur voor 
advies:

Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE462.857v01-00
AM – PE465.034v01-00
AM – PE465.059v01-00

Rapporteur voor advies Morten Messerschmidt  zet zijn satndpunt uit een ten aanzien 
van de amendementen.

Goedgekeurde amendementen: 1-3 (en bloc), 4-9 (en bloc), 10 (met wijziging), 11, 12, 
13, 14, 15.

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

Het advies wordt met algemene stemmen goedgekeurd, met 18 stemmen voor..

12. Interpretatie van de artikelen 13 en 18 van het Reglement inzake de verkiezing 
van ondervoorzitters

AFCO/7/04982
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Rapporteur: Carlo Casini (PPE)

De interpretatieve brief wordt goedgekeurd.

*** Einde stemming ***

13. Het Europees semester voor economische beleidscoördinatie

AFCO/7/06189
2011/2071(INI)
Rapporteur voor advies: Rafał Trzaskowski (PPE)

Het debat wordt om 10.30 uur hervat.

Sprekers: Andrew Duff, Andrew Henry William Brons, Roberto Gualtieri.

De rapporteur beantwoordt de vragen en sluit het debat.

Het ontwerpadvies zal op de agenda staan van de vergadering van juli, met het oog op 
een stemming in september.

15 juni 2011, 11.00 - 12.00 uur

14. Fungerend voorzitterschap van de Raad

AFCO/7/00030

De commissie houdt een gedachtewisseling met mevrouw Enikő Győri,  gedelegeeerd 
minister belast met Europese zaken. 

Mevrouw Györi maakt de balans op van het Hongaarse voorzitterschap van de Raad 
van de Europese Unie

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Zita Gurmai, Andrew Henry 
William Brons, Andrew Duff, Rafał Trzaskowski, Elmar Brok, Roberto Gualtieri, 
Gerald Häfner.

Mevrouw Györi beantwoordt de vragen van de leden en sluit het debat.

15. Rondvraag

Geen.

16. Datum en plaats van de volgende vergaderingen

4 juli 2011, 19.00 - 20.30 uur, Straatsburg
(Bijzondere vergadering met ontmoeting met het Poolse voorzitterschap van de Raad)

Maandag 11 juli 2011, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
Dinsdag 12 juli 2011, 9.00 - 12.30 uur, Brussel
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De vergadering wordt om 12:30 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/ 
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Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Carlo Casini (P), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP), Morten Messerschmidt (VP) (2), Ashley Fox (VP) (2)

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, Roberto Gualtieri (2), Gerald Häfner, Daniel Hannan (2), Stanimir Ilchev (2), Constance 
Le Grip, David Martin, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, József Szájer (2), Luis Yáñez-Barnuevo García
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Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

John Stuart Agnew, Elmar Brok (2), Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou (2), Sylvie Guillaume (1), Anneli Jäätteenmäki, Íñigo 
Méndez de Vigo (1), Helmut Scholz (1), Rainer Wieland (1)

187 (2)

193 (3)

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/ 
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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) 14.6.2011
(2) 15.6.2011
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M. C. Amiot-Romero, O. Bensouag (2), M. Seabra
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G. McLaughlin

C. Smith

P. Prossliner

M. Tonsberg

C. Black Trunk

A. Paoletti
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