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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2013)0617_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2013, από 17.00 έως 18.30,

και της 18ης Ιουνίου 2013, από 9.00 έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013, στις 17.13, 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 του 
Διαδικτύου.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ – PE513.307v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

– Κατόπιν αιτήσεως των Elmar Brok και Rafał Trzaskowski, τα αντίστοιχα σημεία 
τους με θέμα «Προώθηση σχεδιασμού πολιτικής και μακροπρόθεσμες τάσεις:  
δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων» και «Κανόνες 
ψηφοφορίας και περιεχόμενα των εκθέσεων στη διαδικασία έγκρισης» 
μεταφέρονται.  

Τα διάφορα θέματα θα εξετασθούν με την ακόλουθη σειρά: 

– γνωμοδότηση του Elmar Brok σχετικά με τον πολιτικό σχεδιασμό (σημείο 8 
της ημερήσιας διάταξης)· 

– γνωμοδότηση της Alexandra Thein σχετικά με την Ευρωπόλ (σημείο 4)· 
– έκθεση του Rafał Trzaskowski σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης (σημείο 3)· 

– Οι εργασίες της καθαυτώ επιτροπής AFCO θα ξεκινήσουν στις 18 Ιουνίου στις
10.30 με το σημείο 7 «Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εισηγητές:  Ashley Fox / Gerald Häfner) και θα 
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ακολουθήσει το σημείο 9:  έκθεση σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων 
ως προς το «Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων» (εισηγήτρια:  Μαριέττα Γιαννάκου). 

2. Ανακοίνωση του προέδρου

– Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(LIBE) διοργανώνει την Τετάρτη 19 Ιουνίου διακοινοβουλευτική συνεδρίαση 
σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης.  Η επιτροπή AFCO
είναι συνδεδεμένη με την επιτροπή αυτή και την επιτροπή Νομικών Θεμάτων
(JURI) στην έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος 
της Στοκχόλμης, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού.  Τα μέλη καλούνται 
να συμμετάσχουν. 

– Η συνεδρίαση της ομάδας των διαπραγματευτών στο πλαίσιο του τριμερούς 
διαλόγου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων θα λάβει χώρα 
αμέσως μετά τη συνεδρίαση αυτή της επιτροπής AFCO. 

3. Προώθηση σχεδιασμού πολιτικής και μακροπρόθεσμες τάσεις: δημοσιονομικές 
επιπτώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων

AFCO/7/12277
2012/2290(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Elmar Brok (PPE)

Επί της ουσίας: BUDG – James Elles (ECR) PR – PE510.869v01-00

Ο συντάκτης γνωμοδότησης Elmar Brok ανοίγει τη συζήτηση. 

Λαμβάνουν το λόγο οι βουλευτές: Elmar Brok, Enrique Guerrero Salom, Andrew 
Duff, György Schöpflin, καθώς και ο πρόεδρος Carlo Casini. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης ολοκληρώνει τη συζήτηση. 

Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών προβλέπεται για τις 26 Ιουνίου 
δεδομένης της ψηφοφορίας που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου.

4. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον 
τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και κατάργηση των αποφάσεων 
2009/371/ JAI και 2005/681/ JAI 

AFCO/7/12428
***I 2013/0091(COD) COM(2013)0173 – C7-0094/2013

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Alexandra Thein (ALDE)

Επί της ουσίας: LIBE – Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)

Η συντάκτρια γνωμοδότησης Alexandra Thein ανοίγει τη συζήτηση. 
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Λαμβάνουν το λόγο οι βουλευτές: Zita Gurmai, Andrew Duff, Andrew Henry 
William Brons.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης ολοκληρώνει τη συζήτηση.  

Αποφασίζεται ότι, κατά την προσεχή συνεδρίαση της AFCO στις 8 και 9 Ιουλίου, θα 
πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων με βάση το σχέδιο γνωμοδότησης της 
συντάκτριας γνωμοδότησης. 

5. Κανόνες ψηφοφορίας και περιεχόμενα των εκθέσεων στη διαδικασία έγκρισης

AFCO/7/08762
2012/2124(REG)

Εισηγητής: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE506.183v01-00
DT – PE496.359v01-00

LT  PE496.487v01-00

Ο εισηγητής Rafał Trzaskowski, ανοίγει τη συζήτηση σχετικά με τις 10 τροπολογίες 
που περιέχονται στο σχέδιο έκθεσης που υποβλήθηκε στις 28 Μαΐου.  

Λαμβάνουν το λόγο οι βουλευτές: Andrew Henry William Brons και Andrew Duff.

Ο εισηγητής ολοκληρώνει τη συζήτηση. 

Αποφασίζεται ότι η ψηφοφορία επί της εκθέσεως αυτής θα πρέπει να ενταχθεί στην 
προσεχή συνεδρίαση στις 8 και 9 Ιουλίου. 

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.12 και επαναλαμβάνεται την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013, στις
10.37, υπό την προεδρία του Carlo Casini (προέδρου). 

6. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών

Κατόπιν προτάσεως του προέδρου και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που 
υιοθετήθηκαν στη συνεδρίαση των συντονιστών, η επιτροπή εγκρίνει τις ακόλουθες 
αποφάσεις: 

– η επιτροπή AFCO δεν θα συντάξει έκθεση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης 
των άρθρων 166 και 195 παράγραφος 3 του Κανονισμού· 

– πριν ληφθεί η απόφαση να διαχωριστεί η έκθεση του Rafal Trzaskowski σχετικά 
με τις διαδικασίες έγκρισης και να εξεταστούν οι πτυχές ως προς την έγκριση 
διεθνών συμφωνιών σε χωριστή έκθεση, θα ζητηθεί γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας· 

– γίνεται αποδεκτό να κατατεθούν τροπολογίες για τη γνωμοδότηση του Elmar 
Brok σχετικά με την «Προώθηση σχεδιασμού πολιτικής και μακροπρόθεσμες 
τάσεις:  δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων» μόνο 
στην αγγλική γλώσσα, λόγω των σύντομων προθεσμιών, δεδομένου ότι η επί της 
ουσίας αρμόδια επιτροπή BUDG, θα εγκρίνει την έκθεσή της στις 10 Ιουλίου· 

– η επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση τον κατάλογο των υπό εκπόνηση εκθέσεων 
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πρωτοβουλίας ή των εκθέσεων αυτών για τις οποίες ζητείται η εξουσιοδότηση 
μαζί με την προθεσμία για την έγκρισή τους:  

– Καθορισμός των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Συνεισηγητές Ashley Fox / Gerald Häfner) – δεν έχει οριστεί 
χρονοδιάγραμμα· 

– Σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που 
εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις (Alain Lamassoure) – έγκριση της 
επιτροπής:  τέλη Σεπτεμβρίου 2013 το αργότερο· 

– Συνταγματικά προβλήματα μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνεισηγητές Roberto Gualtieri / Rafał Trzaskowski) –
έγκριση της επιτροπής:  τέλη Σεπτεμβρίου 2013 το αργότερο· 

– Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος της Στοκχόλμης (Συνεισηγητές 
Luigi Berlinguer / Carlo Casini / Juan Fernando López Aguilar - άρθρο 51) -
δεν έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα· 

– Συνέπειες της απόσχισης τμήματος της επικράτειας ενός κράτους μέλους ως 
προς τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση:  η απόφαση της Διάσκεψης 
των Προέδρων σχετικά με την εξουσιοδότηση δεν έχει ακόμη ληφθεί και δεν 
έχει προς το παρόν οριστεί επίσημα εισηγητής· 

– Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο:  η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με την 
εξουσιοδότηση δεν έχει ακόμη ληφθεί και δεν έχει προς το παρόν οριστεί 
επίσημα εισηγητής· 

7. Ο καθορισμός της έδρας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

AFCO/7/11302 PR  PE513.103v02-00
2012/2308(INI) DT  PE510.684v02-00

Συνεισηγητές: Ashley Fox (ECR), Gerald Häfner (Verts/ALE)

Γνωμοδότηση: BUDG Alexander Alvaro (ALDE)
PETI Giles Chichester (ECR) PA PE510.780v01-00

Ο συνεισηγητής, Gerald Häfner, ανοίγει τη συζήτηση παρουσιάζοντας το σχέδιο 
έκθεσης.

Λαμβάνουν τον λόγο οι βουλευτές:  Constance Le Grip (VP), Stanimir Ilchev, Sylvie
Guillaume, Δημήτριος Δρούτσας, John Stuart Agnew, György Schöpflin, Alexandra
Thein, Paulo Rangel, Andrew Henry William Brons, Anneli Jäätteenmäki και ο 
αντιπρόεδρος Edward McMillan-Scott. 

Ο συνεισηγητής Ashley Fox (VP) ολοκληρώνει τη συζήτηση. 

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται στις 28 Ιουνίου.  Κατά τη 
συνεδρίαση της AFCO στις 7 και 8 Ιουλίου θα λάβει χώρα συζήτηση σχετικά με τις 
τροπολογίες που κατατέθηκαν.  Η τελική ψηφοφορία προβλέπεται κατά την τακτική 
συνεδρίαση στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. 



PV\941657EL.doc 5/8 PE514.752v01-00

EL

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται στις 28 Ιουνίου δεδομένης της 
ψηφοφορίας που προβλέπεται για την τακτική συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. 

8. Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

AFCO/7/10671
***I   2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Εισηγήτρια: Μαριέττα Γιαννάκου (PPE) RR – PE 498.012 v03-00

Ο πρόεδρος Carlo Casini αρχίζει τη συζήτηση παρουσιάζοντας συνοπτικά τα 
αποτελέσματα του τελευταίου τριμερούς διαλόγου της 11ης Ιουνίου στο Στρασβούργο 
και στη συνέχεια τον λόγο λαμβάνει η εισηγήτρια Μαριέττα Γιαννάκου. 

Λαμβάνουν το λόγο οι βουλευτές: Andrew Duff, Gerald Häfner, Andrew Henry 
William Brons, καθώς και ο πρόεδρος Carlo Casini. 

9. Διάφορα

Ουδέν. 

10. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013, από 15.00 έως18.30, στις Βρυξέλλες
Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, από 9.00 έως 12.30, στις Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.27.
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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) (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), Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner (2), Daniel Hannan (2), 
Stanimir Ilchev (2), Paulo Rangel, Algirdas Saudargas (2), Rafał Trzaskowski

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

John Stuart Agnew (2), Elmar Brok (1), Zuzana Brzobohatá (1), Dimitrios Droutsas (2), Marietta Giannakou (2), Sylvie Guillaume (2), 
Anneli Jäätteenmäki (2), Andreas Mölzer (2), György Schöpflin, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka (2)

187 (2)

193 (3)

Edward McMillan-Scott (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

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) 17.6.2013
(2) 18.6.2013
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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

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

O. Segnana

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

V. Amici (1), R. Eisenberg (2), C. Renard (2), E. Soares (1), H. Wollny (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

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

L. Bernheim (Permanent Representation FR), N. O'Donnellan (Permanent Representation IRL) (2), D. Petralla (Permanent 
Representation IT) (2), C. Robles (Permanent Representation ES) (2)

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 (2)

D. Von Bethlenfalvy, A. Corsini (1)

T. Nacheva

C. Smith

B. Carty, M. Aslett-Rydbjerg (2)

M. Greaves (2)

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
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