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NOTULEN
Vergadering van 11 juli 2012, 15.00 - 18.30 uur,

en 12 juli 2012, 9.00 - 12.45 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 11 juli 2012 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 gehele 
vergadering wordt opgenomen en rechtstreeks wordt uitgezonden op internet.

1. Aanneming van de agenda AFCO_OJ – PE 492.712 v01-00

De agenda wordt aangenomen met wijzigingen, in de volgorde die blijkt uit dit 
document.

2. Mededelingen van de voorzitter

– Een buitengewone AFCO-vergadering zal plaatshebben op woensdag 5 september 
van 12.30 tot 13.00 uur, omdat dit nodig is voor de goedkeuring van het advies en 
de amendementen in verband met de begrotingsprocedure.

– In het kader van het verslag over meerlagige governance in de EU heeft een 
workshop met deelname van externe deskundigen plaats op donderdag 4 oktober 
2012 (ochtend en middag).

– De voorzitter vestigt de aandacht op het document betreffende de 
ratificeringsvoorwaarden en de ratificeringsstand in de lidstaten met betrekking tot 
de wijziging van artikel 136 van het VWEU, het Verdrag betreffende het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en 
bestuur in de economische en monetaire unie ("fiscaal pact"), dat in het 
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vergaderdossier zit.

– De voorzitter informeert de leden over de vergadering die heeft plaatsgehad op 19 
juni jl. in Parijs tussen een delegatie van het Parlement, met daarin vooral AFCO-
leden, en een delegatie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa in 
het kader van de "gezamenlijke informele groep", waar gesproken is over de 
wederopstarting van de onderhandelingen voor de toetreding van de EU tot het 
EVRM.

3. 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
AM–PE 492.564 v01-00
DT –PE 489.470 v01-00
DT –PE 472.201 v01-00

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

Rapporteur Enrique Guerrero Salom leidt het debat in met een aantal opmerkingen 
over de op het ontwerpverslag ingediende amendementen en informeert de commissie 
over de resultaten van de vergadering van de schaduwrapporteurs van vorige week. 

Sprekers: Alexandra Thein, Marietta Giannakou, Andrew Duff, Gerald Häfner.

Enrique Guerrero Salom, rapporteur, beantwoordt de vragen van de leden en sluit het 
debat af.

Op voorstel van de rapporteur wordt de stemming uitgesteld tot de gewone 
vergadering van september 2012.

4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle 
afdelingen

AFCO/7/09520
2012/2092(BUD)

Rapporteur voor advies: Enrique Guerrero Salom (S&D)PA – PE 491.232 v01-00

Ten principale: BUDG Derek Vaughan (S&D)
Giovanni La Via (PPE)

De rapporteur voor advies licht zijn ontwerpadvies toe.

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

Enrique Guerrero Salom, rapporteur, beantwoordt de vragen van de leden en sluit het 
debat af.
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De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 25 juli 2012 om 
12.00 uur.

De stemming zal plaatsvinden tijdens de buitengewone vergadering van 5 september 
2012.

5. 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

Rapporteur Andrew Duff leidt het debat in met een aantal opmerkingen over de op het 
ontwerpverslag ingediende amendementen.

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord: Andrew Henry William 
Brons, György Schöpflin, Roberto Gualtieri, Ashley Fox, Rafał Trzaskowski, Gerald 
Häfner, Andrew Duff.

De rapporteur beantwoordt de vragen van de leden en sluit het debat af.

De stemming wordt uitgesteld tot de gewone vergadering van september.

6. Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement: artikel 181 over het 
volledig verslag en artikel 182 over het audiovisueel verslag van de vergaderingen

AFCO/7/08972
2012/2080(REG)

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

Na de presentatie door de rapporteur bespreekt de commissie de op het ontwerpverslag 
ingediende amendementen.

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord: Constance Le Grip, Rafał 
Trzaskowski, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai.

De rapporteur beantwoordt de vragen van de leden en sluit het debat af.

De stemming zal plaatsvinden tijdens de vergadering van 9 oktober 2012.

De vergadering wordt om 17.05 uur geschorst en op donderdag 12 juli 2012 om 9.20 uur 
hervat onder voorzitterschap van Carlo Casini, voorzitter.

7. Voorzitterschap van de Raad

AFCO/7/00030
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Andreas D. Mavroyiannis, adjunct-minister voor Europese aangelegenheden, 
toegevoegd aan de President, van de Republiek Cyprus, presenteert het programma 
voor het voorzitterschap van de Raad.

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

De minister beantwoordt de vragen van de leden en sluit het debat af.

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

Op voorstel van de voorzitter en in overeenstemming met het op de 
coördinatorenvergadering van 11 juli 2012 bereikte akkoord, keurt de commissie de 
volgende besluiten goed:

– het voorstel van Andrew Duff inzake de wijziging van artikel 49 van het Reglement 
zal worden opgenomen in een toekomstig verslag over diverse samenhangende 
artikelen;

– artikel 191 van het Reglement, Bureau van de commissies, en artikel 187 van het 
Reglement, Plaatsvervangers: een brief met een ontwerpinterpretatie zal door de 
voorzitter worden voorgesteld tijdens de volgende gewone vergadering;

– AFCO zal geen advies uitbrengen voor het LIBE-verslag over de 
mensenrechtensituatie in Hongarije; 

– de PPE zal een rapporteur aanwijzen voor het advies inzake het Europees semester; 
de tweede rapporteur voor advies zal onderzoeken of een advies moet worden 
opgesteld voor het eerste of het tweede ECON-verslag of voor beide verslagen; 

– de S&D-Fractie zal de rapporteur voor advies aanwijzen voor het ECON-verslag 
«Naar een ware economische en monetaire unie». Over de wijze van samenwerking 
met ECON met betrekking tot dit verslag en het verslag over de constitutionele 
problemen in verband met meerlagige governance in de EU zal aan ECON worden 
voorgesteld een gezamenlijke coördinatorenvergadering te houden in de eerste 
week van september. Tijdens de gewone vergadering van september zal een 
kabinetslid van de voorzitter van de Europese Raad worden uitgenodigd voor een 
gedachtewisseling over beide verslagen;

– Andrew Duff wordt rapporteur voor advies voor het SEDE-verslag over de 
solidariteits- en de defensieclausule;

– Morten Messerschmidt wordt rapporteur voor advies voor het JURI-verslag over de 
samenstelling van het Gerecht;

– de PPE zal de rapporteur voor advies aanwijzen voor het tussentijdse verslag van 
BUDG over het meerjarig financieel kader;

– de PPE- en de S&D-Fractie zullen de rapporteurs aanwijzen voor de twee 
wetgevingsvoorstellen die in de pijplijn zitten over de Europese politieke partijen 
(statuut: PPE; financieel reglement: S&D);



PV\909629NL.doc 5/10 PE494.512v01-00

NL

– hoorzitting over participerende democratie: principeakkoord over het 
ontwerpprogramma, Gerald Häfner wordt verzocht dit af te werken, rekening 
houdend met de suggesties van de coördinatoren;

– de voorzitter zal de beleidsondersteunende afdeling vragen een thematische 
workshop voor te bereiden over de impact van de toetreding van de EU tot het 
EVRM, op een datum die nog moet worden gekozen, in de loop van 2013.

*** Stemming ***

9. 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

Als antwoord op de opmerking van Ashley Fox, die erop wijst dat volgens de agenda 
moet worden gestemd over de twee verslagen over het Tsjechische Protocol, stelt de 
voorzitter vast dat, aan het einde van de gedachtewisseling van gisteren, de stemming 
in de commissie over beide dossiers is uitgesteld tot de gewone vergadering van 
september.

10. 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

De stemming in de commissie wordt uitgesteld tot de gewone vergadering van 
september.

11. 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
AM–PE 492.564 v01-00
DT –PE 489.470 v01-00
DT –PE 472.201 v01-00

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

De stemming in de commissie wordt uitgesteld tot de gewone vergadering van 
september.
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12. Interinstitutionele overeenkomst tussen het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het doorgeven aan en het gebruik door het Europees Parlement van 
geclassificeerde informatie van de Raad over andere onderwerpen dan die welke 
tot het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid behoren

AFCO/7/09318
2012/2069(ACI)

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

De volgende amendementen worden goedgekeurd: 1, 2 (met mondeling amendement: 
zonder het zinsdeel over andere juridische teksten), 3. 

Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

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

De volgende amendementen worden goedgekeurd: compromisamendementen A, B, C, 
D, E en F, alsmede de amendementen 3, 4, 6, 7, 13, 39, 42 en 66. 

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

Het verslag wordt met 17 stemmen vóór, 2 stemmen tegen, bij 0 onthoudingen 
goedgekeurd.

14. 28ste 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 volgende amendementen worden goedgekeurd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19.

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

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

*** Einde stemming ***
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15. Interim-verslag met het oog op een positieve afloop van de 
goedkeuringsprocedure inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 
(2011/0177(APP))

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

De behandeling van dit punt wordt uitgesteld tot een latere vergadering.

16. Grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de 
Europese Unie

AFCO/7/08793
2012/2078(INI)

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

Corapporteurs Roberto Gualtieri en Rafał Trzaskowski leiden het onderwerp in.

De uitgenodigde deskundige, professor Miguel Maduro, houdt zijn uiteenzetting.

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

Miguel Maduro beantwoordt de vragen van de leden en sluit het debat af.

17. Rondvraag

Geen opmerkingen.

18. Datum en plaats van de volgende vergaderingen

Woensdag 5 september 2012, 12.30 - 13.00 uur, Brussel (buitengewone vergadering)

Maandag 17 september 2012, 15.00 - 18.30 uur, Brussel (gewone vergadering)

Dinsdag 18 september 2012, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur, Brussel
(hoorzitting over de methode voor directe deelname door de burgers van de lidstaten 
van de Europese Unie – een model voor een democratischer Europa)

De vergadering wordt om 12.50 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) (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 
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

Andrej Plenković (2)

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) 11.7.2012
(2) 12.7.2012
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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

Andreas D. Mavroyiannis (2), Miguel Maduro (2)

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

M. Arpio (2), O. Segnana

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

M. Breslin, A. Bottini (2), D. Christensen (2), G. Keckesová (1), M. Romano (1)

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

CdR A. Kerekgyarto

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

C. Abel (Permanent Representation HU), Bernheim (Permanent Representation FR), E. Burns (Permanent Representation UK), M. T. 
Collantes (Permanent Representation ES) (2), A. Donoghue (Permanent Representation IRL) (2), M. Klenner (Permanent Representation 
AT ) (2), . Korsgaard (Permanent Representation DK ) (1), E. Lahti (Permanent Representation FI), C. Robles (Permanent 
Representation ES) (1)

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. Seabra, O. Bensouag

D. Von Bethlenfalvy

T. Nacheva, G. McLaughlin (2)

C. Smith

A. Beugelink

M. Tonsberg

E. Archetti

A. Paoletti (2)
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

S. Bryson, E. Dirrig (2)

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
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