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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

AFCO_PV(2013)0617_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 17 czerwca 2013 r., w godz. 17.00 – 18.30

oraz 18 czerwca 2013 r., w godz. 9.00 – 12.30
BRUKSELA

Carlo Casini (przewodniczący) otworzył posiedzenie w poniedziałek 17 czerwca 2013 r. 
o godz. 17.13.

Ze względów prawnych (przestrzeganie prawa do prywatności) poinformowano uczestników, 
że posiedzenie będzie nagrywane i transmitowane na żywo przez internet.

1. Przyjęcie porządku dziennego AFCO_OJ – PE513.307v01-00

Porządek dzienny przyjęto z następującymi zmianami:

– na wniosek Elmara Broka i Rafała Trzaskowskiego dotyczące ich punkty –
odpowiednio „Planowanie polityki i długoterminowe trendy: skutki budżetowe dla 
budowania potencjału” oraz „Zasady dotyczące głosowania oraz treści 
sprawozdań w ramach procedury zgody” – zostały przesunięte. 

Poszczególne tematy zostaną omówione w następującym porządku:

– sprawozdanie komisji opiniodawczej Elmara Broka w sprawie planowania 
polityki (punkt 8 porządku dziennego);

– sprawozdanie komisji opiniodawczej Alexandry Thein w sprawie Europolu 
(punkt 4);

– sprawozdanie Rafała Trzaskowskiego w sprawie procedury zgody (punkt 3).

– W dniu 18 czerwca właściwe prace komisji AFCO rozpoczną się dopiero o godz. 
10.30 od punktu 7 dotyczącego lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej 
(sprawozdawcy: Ashley Fox / Gerald Häfner), po którym nastąpi punkt 9: 
sprawozdanie w sprawie stanu negocjacji dotyczących wniosku w sprawie statutu 
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i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji 
politycznych” (sprawozdawczyni: Marietta Giannakou).

2. Komunikaty przewodniczącego

– Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(LIBE) zorganizuje w dniu 19 czerwca posiedzenie międzyparlamentarne na 
temat wdrażania programu sztokholmskiego. Komisja AFCO jest komisją 
zaangażowaną – wraz z komisją LIBE i Komisją Prawną (JURI) – w 
opracowywanie sprawozdania w sprawie śródokresowego przeglądu programu 
sztokholmskiego na podstawie art. 51 Regulaminu. Posłowie proszeni są o 
wzięcie udziału w tym posiedzeniu.

– Posiedzenie zespołu negocjatorów biorących udział w rozmowach trójstronnych 
na temat statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich 
fundacji politycznych odbędzie się zaraz po ww. posiedzeniu komisji AFCO.

3. Planowanie polityki i długoterminowe trendy: skutki budżetowe dla budowania 
potencjału

AFCO/7/12277
(2012/2290 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Elmar Brok (PPE)

Przedm. właśc.: BUDG – James Elles (ECR) PR – PE510.869v01-00

Elmar Brok, sprawozdawca komisji opiniodawczej, rozpoczął dyskusję.  

Następujący posłowie zabrali głos: Elmar Brok, Enrique Guerrero Salom, Andrew 
Duff, György Schöpflin oraz przewodniczący Carlo Casini.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zamknął debatę. 

Termin składania poprawek wyznaczono na dzień 26 czerwca, uwzględniając 
głosowanie przewidziane w czasie posiedzenia w dniu 9 lipca.

4. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie 
Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylenie decyzji 2009/371/WSiSW i 
2005/681/WSiSW

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

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Alexandra Thein (ALDE)

Przedm. właśc.: LIBE – Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Alexandra Thein rozpoczęła dyskusję.

Następujący posłowie zabrali głos: Zita Gurmai, Andrew Duff, Andrew Henry 
William Brons.
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Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zamknęła debatę. 

Zdecydowano, że podczas następnego posiedzenia komisji AFCO w dniach 8 i 9 lipca 
odbędzie się kolejna wymiana poglądów na podstawie projektu opinii 
przedstawionego przez sprawozdawczynię komisji opiniodawczej.

5. Zasady dotyczące głosowania oraz treści sprawozdań w ramach procedury zgody

AFCO/7/08762
2012/2124(REG)

Sprawozdawca: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE506.183v01-00
DT – PE496.359v01-00
LT – PE496.487v01-00

Sprawozdawca Rafał Trzaskowski rozpoczął dyskusję nad dziesięcioma poprawkami 
wprowadzonymi do projektu sprawozdania przedstawionego dnia 28 maja. 

Następujący posłowie zabrali głos: Andrew Henry William Brons i Andrew Duff.

Sprawozdawca zamknął debatę. 

Zdecydowano, że głosowanie nad tym sprawozdaniem powinno odbyć się podczas 
następnego posiedzenia w dniach 8 i 9 lipca.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.12 i wznowione we wtorek, 18 czerwca 2013 r., 
o godz. 10.37 pod przewodnictwem Carla Casiniego (przewodniczącego).

6. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów

Na wniosek przewodniczącego i zgodnie z wytycznymi przyjętymi na posiedzeniu 
koordynatorów komisja zatwierdziła następujące nominacje i decyzje:

– komisja AFCO nie sporządzi sprawozdania w sprawie projektu wprowadzenia 
zmian do art. 166 i art. 195 ust. 3 Regulaminu;

– przed podjęciem decyzji o podzieleniu sprawozdania Rafała Trzaskowskiego w 
sprawie procedur zgody i przed omówieniem aspektów dotyczących 
zatwierdzania umów międzynarodowych w osobnym sprawozdaniu o wydanie 
opinii poproszony zostanie Wydział Prawny;

– wyrażono zgodę na złożenie poprawek do opinii Elmara Broka zatytułowanej 
„Planowanie polityki i długoterminowe trendy: skutki budżetowe dla budowania 
potencjału” wyłącznie w języku angielskim, z uwagi na krótki termin, gdyż 
komisja BUDG (przedmiotowo właściwa) przyjmie swoje sprawozdanie dnia 
10 lipca;

– komisja zapoznała się z wykazem opracowywanych właśnie sprawozdań z 
własnej inicjatywy lub sprawozdań z własnej inicjatywy, w przypadku których 
wniosek o wyrażenie zgody składany jest wraz z określeniem terminu ich 
przyjęcia: 
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– Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej (współsprawozdawcy: Ashley 
Fox / Gerald Häfner) – bez terminu;

– Stosunki Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy 
krajowe (Alain Lamassoure) – przyjęcie w komisji: najpóźniej pod koniec 
września 2013 r.;

– Problemy konstytucyjne zarządzania wieloszczeblowego w Unii Europejskiej 
(współsprawozdawcy: Roberto Gualtieri / Rafał Trzaskowski) – przyjęcie w 
komisji: najpóźniej pod koniec września 2013 r.;

– Śródokresowy przegląd programu sztokholmskiego (współsprawozdawcy: 
Luigi Berlinguer / Carlo Casini / Juan Fernando López Aguilar - art. 51) - bez 
terminu;

– Skutki dla przynależności do Unii Europejskiej terytorium państwa 
członkowskiego, które ogłosiło niepodległość: decyzja Konferencji 
Przewodniczących w sprawie wyrażenia zgody nie została do tej chwili podjęta 
i formalnie nie wyznaczono jeszcze sprawozdawcy;

– Wdrażanie traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego: 
decyzja Konferencji Przewodniczących w sprawie wyrażenia zgody nie została 
do tej chwili podjęta i formalnie nie wyznaczono jeszcze sprawozdawcy.

7. Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej

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

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

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

Współsprawozdawca Gerald Häfner rozpoczął debatę, przedstawiając projekt 
sprawozdania.

Następujący posłowie zabrali głos: Constance Le Grip (wiceprzewodnicząca), 
Stanimir Ilchev, Sylvie Guillaume, Dimitrios Droutsas, John Stuart Agnew, György 
Schöpflin, Alexandra Thein, Paulo Rangel, Andrew Henry William Brons, Anneli 
Jäätteenmäki oraz wiceprzewodniczący PE Edward McMillan-Scott.

Współsprawozdawca Ashley Fox (wiceprzewodniczący) zakończył debatę. 

Termin składania poprawek wyznaczono na dzień 28 czerwca. Podczas posiedzenia 
komisji AFCO w dniach 7 i 8 lipca przeprowadzona zostanie dyskusja w spawie 
złożonych poprawek. Przewiduje się, że głosowanie końcowe odbędzie się podczas 
posiedzenia zwyczajnego w dniach 16 i 17 września.

Termin składania poprawek wyznaczono na dzień 28 czerwca, uwzględniając 
głosowanie przewidziane w czasie posiedzenia zwyczajnego we wrześniu.
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8. Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji 
politycznych

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

Sprawozdawczyni: Marietta Giannakou (PPE) RR – PE 498.012 v03-00

Przewodniczący Carlo Casini rozpoczął debatę, krótko przedstawiając wyniki 
ostatnich rozmów trójstronnych, które odbyły się dnia 11 czerwca w Strasburgu, po 
czym głos zabrała sprawozdawczyni Marietta Giannakou.

Następujący posłowie zabrali głos: Andrew Duff, Gerald Häfner, Andrew Henry 
William Brons oraz przewodniczący Carlo Casini.

9. Sprawy różne

Brak.

10. Data i miejsce następnego posiedzenia

Poniedziałek, 8 lipca 2013 r., w godz. 15.00 – 18.30, Bruksela
Wtorek, 9 lipca 2013 r., w godz. 9.00 – 12.30, Bruksela

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 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

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 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

A. Katsaitis (2), Petr Novak, M. Tonsberg (2)

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

M. Dean (2), O. Hrstková (2), N. Lorenz

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

F. Némoz-Hervens, W. Leonhardt, G. Deregnaucourt, P. Murto-Lehtinen, T. Lukácsi, P. Meucci

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

O. Arriaga e Cunha

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
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