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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2012)0711_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2012, από τις 15.00 έως τις 18.30

και της 12ης Ιουλίου 2012, από τις 09.00 έως τις 12.45
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 στις 15.10, υπό την προεδρία του Carlo 
Casini (προέδρου).

Για νομικούς λόγους (σεβασμός του δικαιώματος στην προσωπική ζωή), οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται ότι η συνεδρίαση θα κινηματογραφηθεί και θα μεταδοθεί απευθείας μέσω 
διαδικτύου.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ – PE 492.712 v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τις τροποποιήσεις που φαίνονται στα παρόντα 
πρακτικά.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

– Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, από τις 12.30 έως τις 13.00, θα πραγματοποιηθεί 
έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής AFCO, που είναι απαραίτητη για την έγκριση 
της γνωμοδότησης και των τροπολογιών σχετικά με τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

– Στο πλαίσιο της έκθεσης για τη διακυβέρνηση της ΕΕ σε πολλά επίπεδα, θα 
πραγματοποιηθεί εργαστήριο με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων την 
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 (πρωί και απόγευμα).

– Ο πρόεδρος εφιστά την προσοχή στο έγγραφο σχετικά με τους όρους επικύρωσης 
και την πορεία των επικυρώσεων στα κράτη μέλη όσον αφορά την τροποποίηση 
του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ, τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το Σύμφωνο Σταθερότητας, τον Συντονισμό και τη 
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Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (δημοσιονομικό 
σύμφωνο) που περιλαμβάνεται στον φάκελο της συνεδρίασης.

– Ο πρόεδρος ενημερώνει τους βουλευτές σχετικά με τη συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 19 Ιουνίου 2012 μεταξύ αντιπροσωπείας του 
Κοινοβουλίου, που αποτελείτο κυρίως από μέλη της AFCO, και αντιπροσωπείας 
της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο της 
"κοινής άτυπης ομάδας". Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την 
προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΑΔ ήταν στην ημερήσια διάταξη.

3. Τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισμού όσον αφορά τις διοργανικές 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών

AFCO/7/06093
2011/2298(REG)

Εισηγητής: Enrique Guerrero Salom (S&D) PR – PE 473.959 v03-00
AM – PE 492.564 v01-00
DT – PE 489.470 v01-00
DT – PE 472.201 v01-00

Γνωμοδότηση: ECON Sharon Bowles (ALDE) AD – PE 487.919 v02-00

Ο εισηγητής Enrique Guerrero Salom ανοίγει τη συζήτηση και παρουσιάζει κάποιες 
σκέψεις αναφορικά με τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στο σχέδιο έκθεσης. 
Ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των σκιωδών 
εισηγητών, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. 

Ομιλητές: Alexandra Thein, Μαριέττα Γιαννάκου, Andrew Duff, Gerald Häfner.

Ο εισηγητής Enrique Guerrero Salom απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών και 
ολοκληρώνει τη συζήτηση.

Με πρόταση του εισηγητή, η ψηφοφορία αναβάλλεται για την τακτική συνεδρίαση 
του Σεπτεμβρίου 2012.

4. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 -
όλα τα τμήματα

AFCO/7/09520
2012/2092(BUD)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Enrique Guerrero Salom (S&D)PA – PE 491.232 v01-00

Επί της ουσίας: BUDG Derek Vaughan (S&D)
Giovanni La Via (PPE)

Ο συντάκτης γνωμοδότησης παρουσιάζει το σχέδιο γνωμοδότησης.

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Andrew Duff, Gerald Häfner, Algirdas Saudargas, Rafał 
Trzaskowski, Andrew Henry William Brons, Alexandra Thein.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης Enrique Guerrero Salom απαντά σε ερωτήσεις των 
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βουλευτών και ολοκληρώνει τη συζήτηση.

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ορίζεται για την 25η Ιουλίου 2012, στις 12.00.

Η ψηφοφορία προβλέπεται να διεξαχθεί κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2012.

5. Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία 
(διαβούλευση)

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

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

Ο εισηγητής Andrew Duff ανοίγει τη συζήτηση και παρουσιάζει κάποιες σκέψεις 
αναφορικά με τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στο σχέδιο έκθεσης.

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Andrew Henry William Brons, György Schöpflin, Roberto
Gualtieri, Ashley Fox, Rafał Trzaskowski, Gerald Häfner, Andrew Duff.

Ο εισηγητής απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών και ολοκληρώνει τη συζήτηση.

Η ψηφοφορία αναβάλλεται για την τακτική συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

6. Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
άρθρο 181, για τα πλήρη πρακτικά, και το άρθρο 182, για την οπτικοακουστική 
καταγραφή των διαδικασιών

AFCO/7/08972
2012/2080(REG)

Εισηγητής: Stanimir Ilchev (ALDE) PR – PE 487.903 v01-00

Κατόπιν παρουσίασης από τον εισηγητή, η επιτροπή εξετάζει τις τροπολογίες που 
υποβλήθηκαν στο σχέδιο έκθεσης.

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Constance Le Grip, Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri, Zita
Gurmai.

Ο εισηγητής απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών και ολοκληρώνει τη συζήτηση.

Η ψηφοφορία προβλέπεται να διεξαχθεί κατά τη συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου 
2012.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17. 05 και επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012, 
στις 9.20, υπό την προεδρία του Carlo Casini (προέδρου).
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7. Προεδρία του Συμβουλίου

AFCO/7/00030

Ο Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, Υφυπουργός Προεδρίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, 
αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, παρουσιάζει το πρόγραμμα της προεδρίας του 
Συμβουλίου

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Rafał Trzaskowski, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, 
Gerald Häfner, Andrew Henry William Brons, Morten Messerschmidt.

Ο Υφυπουργός απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών και ολοκληρώνει τη συζήτηση.

8. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών

Κατόπιν προτάσεως του προέδρου και δυνάμει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά 
τη συνεδρίαση των συντονιστών της 11ης Ιουλίου 2012, η επιτροπή εγκρίνει τους 
ακόλουθους διορισμούς και αποφάσεις:

– η πρόταση του Andrew Duff σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 49 του 
Κανονισμού θα συμπεριληφθεί σε μελλοντική έκθεση αναφορικά με πολλά συναφή 
άρθρα·

– άρθρο 191 τοθ Κανονισμού, Προεδρείο των επιτροπών, και άρθρο 187 του 
Κανονισμού, αναπληρωτές: ο πρόεδρος, κατά την επόμενη τακτική συνεδρίαση, θα 
προτείνει επιστολή, η οποία θα περιλαμβάνει σχέδιο ερμηνείας·

– η επιτροπή AFCO δεν θα συντάξει γνωμοδότηση για την έκθεση της LIBE σχετικά 
με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία· 

– η ομάδα ΡΡΕ θα ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης για το ευρωπαϊκό εξάμηνο· ο 
συντάκτης γνωμοδότησης θα εξετάσει εάν θα πρέπει να συνταχθεί γνωμοδότηση 
για την πρώτη, τη δεύτερη, ή και τις δύο εκθέσεις της ECON· 

– η ομάδα S&D θα ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης για την έκθεση της ECON «προς 
μία αυθεντική οικονομική και νομισματική ένωση». Όσον αφορά τις μεθόδους 
συνεργασίας με την επιτροπή ECON σχετικά με την έκθεση αυτή και την έκθεση 
για τα συνταγματικά προβλήματα που συνδέονται με τη διακυβέρνηση της ΕΕ σε 
πολλά επίπεδα, θα κατατεθεί πρόταση στην επιτροπή ECON για διοργάνωση 
κοινής συνεδρίασης των συντονιστών την πρώτη εβδομαδα του Σεπτεμβρίου. Για 
την τακτική συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, θα προσκληθεί ένα μέλος του Γραφείου 
του Προέδρου του Συμβουλίου για να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τις δύο αυτές εκθέσεις·

– ο Andrew Duff ορίζεται συντάκτης γνωμοδότησης για την έκθεση της SEDE 
σχετικά με τη ρήτρα αλληλεγγύης και άμυνας· 

– ο Morten Messerschmidt ορίζεται συντάκτης γνωμοδότησης για την έκθεση της 
JURI σχετικά με τη σύνθεση του Γενικού Δικαστηρίου·

– η ομάδα ΡΡΕ θα ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης για την ενδιάμεση έκθεση της 
BUDG σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλπαίσιο·
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– οι ομάδες PPE και S&D θα ορίσουν εισηγητές για τις δύο επικείμενες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα (καθεστώς: ΡΡΕ, 
δημοσιονομικός κανονισμός: S&D)·

– ακρόαση σχετικά με τη συμμετοχική δημοκρατία: καταρχήν συμφωνία σχετικά με 
το σχέδιο προγράμματος, ο Gerald Häfner καλείται να την οριστικοποιήσει 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συντονιστών·

– ο πρόεδρος θα ζητήσει από το θεματικό τμήμα την διοργάνωση θεματικού 
εργαστηρίου για τις επιπτώσεις της προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΑΔ, σε 
ημερομηνία που θα οριστεί, κατά τη διάρκεια του 2013.

*** Ώρα ψηφοφορίας***

9. Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία 
(διαβούλευση)

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

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

Σε απάντηση στην παρέμβαση του Ashley Fox, ο οποίος παρατηρεί ότι η ημερήσια 
διάταξη προβλέπει ψηφοφορία για τις δύο εκθέσεις σχετικά με το Τσεχικό 
Πρωτόκολλο, ο πρόεδρος διαπιστώνει ότι, κατόπιν της ανταλλαγής απόψεων που 
πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα, η ψηφοφορία στην επιτροπή για τους 
δύο αυτούς φακέλους αναβλήθηκε για την τακτική συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

10. Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (έγκριση)

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

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

Η ψηφοφορία στην επιτροπή αναβάλλεται για την τακτική συνεδρίαση του 
Σεπτεμβρίου.

11. Τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισμού όσον αφορά τις διοργανικές 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών

AFCO/7/06093
2011/2298(REG)

Εισηγητής: Enrique Guerrero Salom (S&D) PR – PE 473.959 v03-00
AM – PE 492.564 v01-00
DT – PE 489.470 v01-00
DT – PE 472.201 v01-00
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Γνωμοδότηση: ECON Sharon Bowles (ALDE) AD – PE 487.919 v02-00

Η ψηφοφορία στην επιτροπή αναβάλλεται για την τακτική συνεδρίαση του 
Σεπτεμβρίου.

12. Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων 
του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας

AFCO/7/09318
2012/2069(ACI)

Εισηγητής: Gerald Häfner (Verts/ALE) PR – PE 489.377 v01-00
AM – PE 491.308 v01-00

Εγκρίνονται οι τροπολογίες: 1, 2 (με προφ. τροπ.: χωρίς τις λέξεις «άλλα νομοθετικά 
κείμενα»), 3.

Η έκθεση εγκρίνεται ομόφωνα.

13. Τροποποίηση του άρθρου 123 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
γραπτές δηλώσεις

AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

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

AM COMP – PE 492.630 v01-00

Εγκρίνονται οι τροπολογίες: συμβ. A, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ, τροπ. 3, 4, 6, 7, 13, 39, 42, 66.

Οι υπόλοιπες τροπολογίες καταπίπτουν, απορρίπτονται ή αποσύρονται.

Η έκθεση εγκρίνεται με 17 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 0 αποχές.

14. 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ (2010)

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 478.571 v01-00
AM – PE 489.456 v01-00

Επί της ουσίας: JURI Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

Εγκρίνονται οι τροπολογίες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19.

Οι υπόλοιπες τροπολογίες καταπίπτουν, απορρίπτονται ή αποσύρονται.

Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 0 αποχές.
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*** Λήξη της ψηφοφορίας***

15. Ενδιάμεση έκθεση ενόψει της θετικής έκβασης της διαδικασίας έγκρισης του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (2011/0177(APP))

AFCO/7/09817
2011/0177(APP) – COM(2011)0398

Η εξέταση του σημείου αυτού αναβάλλεται για προσεχή συνεδρίαση.

16. Συνταγματικά προβλήματα της διακυβέρνησης σε πολλά επίπεδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

AFCO/7/08793
2012/2078(INI)

Συνεισηγητές: Roberto Gualtieri (S&D)
Rafał Trzaskowski (PPE)

Οι συνεισηγητές Roberto Gualtieri και Rafał Trzaskowski παρουσιάζουν το θέμα.

Ο προσκεκλημένος εμπειρογνώμονας, καθηγητής Miguel Maduro, προβαίνει σε 
ομιλία. 

Ομιλητές: Morten Messerschmidt, György Schöpflin, Paulo Rangel, Rafał 
Trzaskowski, Jo Leinen, Roberto Gualtieri, Andrew Henry William Brons, Gerald
Häfner.

Ο Miguel Maduro απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών και ολοκληρώνει τη 
συζήτηση.

17. Διάφορα

Ουδέν.

18. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των προσεχών συνεδριάσεων

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, 12.30 - 13.00, Βρυξέλλες (έκτακτη συνεδρίαση)

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012, 15.00 - 18.30, Βρυξέλλες (τακτική συνεδρίαση)

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012, 9.00 - 12.30 και 14.00 - 17.30, Βρυξέλλες
(Ακρόαση με θέμα «Μέθοδος για άμεση συμμετοχή των πολιτών στα κράτη μέλη της 
ΕΕ - πρότυπο για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη»)

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.50.
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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) (1), Constance Le Grip (VP), Morten Messerschmidt (VP), 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, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan (2), Stanimir 
Ilchev, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber (2), Luis Yáñez-Barnuevo García (1)

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, Marietta Giannakou, Vital Moreira (2), Evelyn Regner (1), Helmut Scholz, György Schöpflin, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland

187 (2)

193 (3)

Jo Leinen (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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