
PV\909628NL.doc PE494.511v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014
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NOTULEN
Vergadering van 18 juni 2012, 15.00 - 18.30 uur,

en 19 juni 2012, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op 18 juni 2012 om 15.15 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 gehele 
vergadering wordt opgenomen en rechtstreeks wordt uitgezonden op internet.

1. Aanneming van de agenda AFCO_OJ – PE 491.244 v01-00

De ontwerpagenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen:

– de punten 7 en 8 worden uitgesteld tot 19 juni 2012;

– een ontwerp voor een brief betreffende een interpretatie van artikel 156 van het 
Reglement zal op 18 juni onderzocht worden en op 19 juni aan een stemming 
worden onderworpen (punt 10 van de agenda);

– de stemming over punt 6 betreffende de wijziging van artikel 123 van het 
Reglement van het Parlement betreffende schriftelijke verklaringen wordt uitgesteld 
tot een volgende vergadering;

– de stemming over punt 17 met betrekking tot het achtentwintigste jaarverslag over 
de controle op de toepassing van het EU-recht (2010) wordt naar de volgende 
bijeenkomst verplaatst.



PE494.511v01-00 2/10 PV\909628NL.doc

NL

2. Mededeling van de voorzitter over de aanbevelingen gedaan tijdens de 
vergadering van 11 juni 2012 van de coördinatoren

Op voorstel van de voorzitter en in overeenstemming met het op de 
coördinatorenvergadering van 11 juni bereikte akkoord, keurt de commissie de 
volgende besluiten goed:

– het voorstel van Andrew Duff tot wijziging van de artikelen 13, 14, 15 en 16 van 
het Reglement zal op 18 juni in het kader van het verslag Casini onderzocht worden 
(punt 9 van de agenda);

– naar aanleiding van een uitnodiging van het voorzitterschap van de Parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa zal er een gemeenschappelijke vergadering met 
het Parlement gehouden worden met als doel de onderhandelingen over de 
toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens nieuw leven in te blazen. EP-leden Carlo Casini, Enrique Guerrero Salom, 
Constance Le Grip, Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Ashley Fox en John 
Stuart Agnew zullen bij deze gelegenheid het EP vertegenwoordigen.

De voorzitter brengt verslag uit van het bezoek van de Commissie constitutionele 
zaken van 14 juni 2012 aan het Duitse Grondwettelijke Hof te Karlsruhe.

3. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

● 16 januari 2012 PV – PE 483.765 v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

4. Toetreding tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens

AFCO/7/03465

Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (S&D)

Rapporteur Enrique Guerrero Salom geeft de stand van zaken.

Hannes Krämer voert het woord namens de Europese Commissie.

Sprekers: Andrew Duff, Andrew Henry William Brons, Gerald Häfner.

De rapporteur beantwoordt de vragen en sluit het debat.

5. Wijziging van artikel 70 van het Reglement over interinstitutionele 
onderhandelingen bij wetgevingsprocedures

AFCO/7/06093
2011/2298(REG)

Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (S&D) PR – PE 473.959 v03-00
DT –PE 489.470 v01-00
DT –PE 472.201 v01-00

Advies: ECON Sharon Bowles (ALDE) PA – PE 487.919 v01
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AM–PE 489.698 v01-00

Rapporteur Enrique Guerrero Salom licht zijn ontwerpamendementen toe.

Sprekers: Rafał Trzaskowski, Gerald Häfner, Andrew Duff.

De rapporteur beantwoordt de vragen en sluit het debat.

De stemming zal plaatsvinden tijdens de vergadering van 12 juli 2012.

6. Wijziging van artikel 123 van het Reglement van het Parlement betreffende 
schriftelijke verklaringen

AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE 480.808 v01-00
AM–PE 486.057 v01-00

AM COMP – PE 492.630 v01-00

Rapporteur Rafał Trzaskowski licht de compromisamendementen toe.

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

De rapporteur beantwoordt de vragen en sluit het debat. 

De stemming, die aanvankelijk was gepland voor 19 juni 2012, wordt uitgesteld naar 
een volgende vergadering.

7. Wijziging van de bepalingen van het Reglement inzake de verkiezing van de 
ondervoorzitters

AFCO/7/06532
2012/2020(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) DT–PE 470.041 v03-00

Voorzitter Carlo Casini licht zijn werkdocument over een eventuele wijziging van het 
Reglement toe.

Sprekers: Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski, Gerald Häfner.

De rapporteur deelt mee dat hij zijn voorstel met eventuele wijzigingen zal voorleggen 
in de vorm van een verslag waarop amendementen kunnen worden ingediend.

8. Interpretatie van artikel 156 van het Reglement van het Parlement over de 
indiening en toelichting van amendementen

AFCO/7/09744
2012/2118(REG)
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Rapporteur: Carlo Casini (PPE)

Voorzitter Carlo Casini licht het ontwerp toe over de interpretatie van artikel 156 van 
het Reglement. 

Het interpretatievoorstel zal op 19 juni 2012 in de vorm van een brief in stemming 
gebracht worden.

De vergadering wordt om 17.20 uur geschorst en op 19 juni 2012 om 9.15 uur hervat onder 
voorzitterschap van Carlo Casini, voorzitter.

9. Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren:

Op voorstel van de voorzitter en in overeenstemming met het op de 
coördinatorenvergadering van 18 juni 2012 bereikte akkoord, keurt de commissie de 
volgende besluiten goed:

– AFCO zal op basis van artikel 74 bis van het Reglement om toestemming 
verzoeken voor de opstelling van een initiatiefverslag over een wijziging van 
protocol 6 betreffende de zetel van de instellingen;

– Andrew Duff blijft als rapporteur optreden voor de nieuwe raadpleging van het 
Parlement over de wijziging van richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze 
van uitvoering betreffende het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement voor burgers van de Unie die in een lidstaat verblijven 
waarvan zij niet de nationaliteit bezitten;

– AFCO zal in het kader van het verslag over governance verscheidene externe 
deskundigen naar haar volgende vergaderingen uitnodigen om hierover van 
gedachten te wisselen. Er is nog geen definitieve datum vastgelegd voor de één dag 
durende workshop die gepland is voor de herfst;

– de delegatie die op 18 en 19 september 2012 naar Frankrijk gaat, zal bestaan uit de 
voorzitter, twee leden van de PPE en de S&D en twee leden van andere fracties. De 
Franse leden mogen buiten het quotum om aan dit delegatiebezoek deelnemen;

– AFCO zal om toestemming vragen voor een bezoek aan Ierland op 5 en 
6 november 2012;

– om geen precedenten te scheppen en aangezien dit evenement niet buitengewoon 
belangrijk is, reageert de commissie afwijzend op het verzoek van de Vergadering 
van de regio's van Europa om de grote vergaderzaal in Straatsburg te mogen 
gebruiken voor een algemene vergadering op 12 oktober 2012.

10. Communicatiebeleid

AFCO/7/00869

De voorzitter deelt mee dat er op 6 juni 2012 een interinstitutionele bijeenkomst wordt 
gehouden over het communicatiebeleid en dat er een mededeling van de Europese 
Commissie over dit onderwerp ontvangen is. Er zal een brief verzonden worden aan 
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de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Viviane Reding, waarin rekening wordt 
gehouden met de laatste ontwikkelingen op dit vlak.

Spreker: Andrew Duff.

Dit punt wordt later hervat.

11. 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) RR – PE 464.928 v02-00

Rapporteur David Martin presenteert de resultaten van de eerste trialoog van 5 juni 
2012.

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Andrew Duff, Andrew 
Henry William Brons, Rafał Trzaskowski, Gerald Häfner.

De rapporteur beantwoordt de vragen en sluit het debat.

12. Communicatiebeleid

AFCO/7/00869

Zita Gurmai geeft toelichting bij de toestand van het communicatiebeleid en bij de 
ontwerpbrief, die naar aanleiding van de mededeling van vicevoorzitter Viviane 
Reding herzien is. 

Sprekers: Andrew Duff, Rafał Trzaskowski.

*** Stemming ***

De voorzitter brengt in herinnering dat de stemming over de punten 13 en 15 
uitgesteld is.

Sprekers: Roberto Gualtieri, Andrew Duff.

13. Wijziging van artikel 123 van het Reglement van het Parlement betreffende 
schriftelijke verklaringen

AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE 480.808 v01-00
AM–PE 486.057 v01-00

AM COMP – PE 492.630 v01-00
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De stemming wordt uitgesteld tot juli.

14. Achttiende verslag "De wetgeving verbeteren" - Toepassing van het 
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (2010)

AFCO/7/07631
2011/2276(INI) – COM(2011)0344

Rapporteur voor advies: Evelyn Regner (S&D) PA – PE 483.487 v01-00
AM – PE 489.717 v02-00

Ten principale: JURI Sajjad Karim (ECR) PR – PE 488.052 v01

Amendementen 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, alsmede 
compromisamendement 2 worden aangenomen.

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

De ontwerpresolutie wordt met 20 stemmen voor, 0 tegen bij 1 onthouding 
goedgekeurd.

15. 26ste jaarverslag betreffende de controle op de toepassing van het EU-recht 
(2010)

AFCO/7/08291
2011/2275(INI) – COM(2011)0588

Rapporteur voor advies: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 478.571 v01-00
AM–PE 489.456 v01-00

Ten principale: JURI Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

De stemming wordt uitgesteld tot juli.

16. Interpretatie van artikel 156 van het Reglement van het Parlement over de 
indiening en toelichting van amendementen

AFCO/7/09744
2012/2118(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE)

De brief betreffende de interpretatie van artikel 156 van het Reglement wordt met 
algemene stemmen bij 1 onthouding aangenomen.

*** Einde stemming ***

17. STOA-studie naar e-democratie

AFCO/7/09712
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Bernd Beckert licht de STOA-studie naar e-democratie toe.

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Rafał Trzaskowski, Andrew 
Henry William Brons, Constance Le Grip, Roberto Gualtieri, Helmut Scholz, Gerald 
Häfner. 

Bernd Beckert beantwoordt de gestelde vragen.

18. Ontwerpprotocol inzake de toepassing van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie op de Tsjechische Republiek (raadpleging)

AFCO/7/07564
* 2011/0817(NLE) – 00091/2011[01] – C7-0385/2011

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE 474.039 v04-00
AM–PE 491.310 v01-00

19. Ontwerpprotocol inzake de toepassing van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie op de Tsjechische Republiek (goedkeuring)

AFCO/7/07578
* 2011/0818(NLE) – 00091/2011[02] – C7-0386/2011

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE 474.080 v02-00

Rapporteur Andrew Duff schetst een beeld van de situatie.

Sprekers: György Schöpflin, Zuzana Brzobohatá, Gerald Häfner, Roberto Gualtieri, 
Andrew Henry William Brons.

De rapporteur sluit het debat af.

De stemming is voorzien voor de vergadering van 12 juli 2012, behalve als het tijdens 
de vergadering van 11 juli geplande debat over de amendementen uitstel noodzakelijk 
maakt.

20. Rondvraag

Niets te melden.

21. Datum en plaats van de volgende vergadering

11 juli 2012, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
12 juli 2012, 9.00 - 12.30 uur, Brussel

De vergadering wordt om 11.45 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), Constance Le Grip (VP), Ashley Fox (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Alfredo Antoniozzi (2), Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, 
Stanimir Ilchev (2), David Martin (2), Paulo Rangel, Algirdas Saudargas (2), Søren Bo Søndergaard (1), Rafał Trzaskowski, Manfred 
Weber (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), Zuzana Brzobohatá (2), Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, Helmut Scholz (2), György Schöpflin (2), Rainer 
Wieland (2)

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/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Romana Jerkovic, Andrej Plenkovic, Tanja Vrbat

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) 18.6.2012
(2) 19.6.2012
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Bernd Beckert (STOA) (2)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
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O. Segnana
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Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
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Representation SE) (2)
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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
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GUE/NGL

EFD

NI

M. Seabra, O. Bensouag

D. Von Bethlenfalvy, A. Corsini (1)

T. Nacheva

C. Smith

A. Beugelink

M. Tonsberg

E. Archetti

A. Paoletti
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M. Pescatore (1)

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
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