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NOTULEN
Vergadering van 8 juli 2013, 15.00 - 18.30 uur,

en 9 juli 2013, 9.00 - 11:50:00
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 8 juli 2013 om 15.05 uur geopend onder voorzitterschap 
van Stefano Zappalà (vierde ondervoorzitter).

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 ontwerpagenda AFCO_OJ – PE 514.806 v01-00

De ontwerpagenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen:

– Punt 8: conform het akkoord dat werd bereikt tijdens de conferentie van 
commissievoorzitters op 2 juli, stelt de waarnemend voorzitter voor om de 
stemming over het verslag Trzaskowski inzake de regels omtrent stemmingen en de 
inhoud van verslagen in de goedkeuringsprocedure (artikel 81), uit te stellen tot de 
vergadering van 17 september. De rapporteur Rafał Trzaskowski laat weten dat hij 
het uitstel aanvaardt.

– In het kader van punt 11 (rondvraag) zal de volgende ochtend een punt aan de 
agenda worden toegevoegd als rapporteur Rafał Trzaskowski kort zijn 
ontwerpverslag zal toelichten over het interinstitutionele akkoord tussen het 
Europees parlement, de Raad en de Commissie inzake de begroting en deugdelijk 
beheer (AII) dat moet worden bereikt in verband met het meerjarig financieel kader 
(MFK 2014-202).

– Het debat over punt 6, vooruitziende beleidsplanning en langetermijntendensen: 
gevolgen op het vlak van de begroting voor capaciteitsopbouw, is verplaatst naar de 
volgende dag met het oog op de stemming in verband met punt 9.
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2. Mededelingen van de voorzitter

De waarnemend voorzitter doet de volgende mededelingen:

2.1. Als gevolg van de besluiten genomen tijdens de laatste plenaire vergadering van 
1 en 2 juli, beschikt de commissie AFCO over twee nieuwe leden die in Kroatië 
gekozen zijn. De waarnemend voorzitter verwelkomt dan ook de nieuwe 
Kroatische afgevaardigden, Zdravka Bušić (PPE) et Sandra Petrović Jakovina 
(S&D).

2.2. Het vergaderdossier bevat een bijgewerkte versie van de documenten over de 
stand van de ratificering van het Verdrag inzake economisch bestuur, die is 
voorbereid door de thematische afdeling.

2.3. Conform het tijdens de vergadering van coördinatoren bereikte akkoord van 17 
juni, keurt de commissie het goed dat de PPE-fractie de rapporteur aanwijst voor 
het initiatiefverslag over de tenuitvoerlegging van het verdrag van Lissabon wat 
betreft het Europees Parlement (2013/2130(INI).

3. Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied 
van rechtshandhaving (Europol) en intrekking van Besluiten 2009/371/JAI en 
2005/681/JAI

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

Rapporteur voor advies: Alexandra Thein (ALDE) PA – PE 513.290 v01-00

Ten principale:LIBE – Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)PR – PE513.116 v01-00

De rapporteur voor advies, Alexandra Thein, leidt het debat in en presenteert haar 
ontwerpadvies.

Naast de waarnemend voorzitter wordt het woord gevoerd door de volgende leden: 
Sylvie Guillaume, Gerald Häfner, John Stuart Agnew, Andrew Duff, Morten 
Messerschmidt (derde ondervoorzitter). 

De waarnemend voorzitter deelt mee dat drie nationale parlementen (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers van België, de Duitse Bondsraad en het Gemengd Comité 
van de Spaanse Cortes Generales), gemotiveerde adviezen hebben uitgebracht die 
uiteenzetten dat het voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. Overigens 
hebben de nationale assemblee van Slovenië, de assemblee van de republiek Portugal, 
en het Britse Lagerhuis en het Hogerhuis bijdragen geleverd aan het voorstel.

De rapporteur voor advies, Alexandra Thein, sluit de gedachtewisseling af. 

De termijn voor indiening van amendementen wordt vastgesteld op 5 september om 
12.00 uur. Een discussie over de ingediende amendementen zal plaatsvinden tijdens de 
vergadering van 16 en 17 september. De eindstemming over het ontwerpadvies wordt 
derhalve vastgesteld op 14 oktober (gewone vergadering).
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4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle 
afdelingen

AFCO/7/13259
2013/2145(BUD

Rapporteur voor advies: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 514.868 v01-00

Ten principale: BUDG – Monika Hohlmeier (PPE), Anne E. Jensen (ALDE)

De rapporteur voor advies, Morten Messerschmidt, presenteert zijn ontwerpadvies en 
zijn ontwerpamendementen op de Begroting 2014 en leidt de discussie in. 

De termijn voor indiening van amendementen wordt vastgesteld op 24 juli om 12.00 
uur. De eindstemming vindt plaats op de buitengewone commissievergadering van 4 
september. 

5. Vaststelling standplaats van de instellingen van de Europese Unie

AFCO/7/11302 PR – PE513.103 v02-00
AM–PE 514.747 v01-00

2012/2308(INI) DT – PE510.684 v02-00

Corapporteurs: Ashley Fox (ECR) en Gerald Häfner (Verts/ALE)

Advies: BUDG Alexander Alvaro (ALDE) PA – PE 514.622 v01-00
PETI Giles Chichester (ECR) PA – PE 510.780 v01-00

De corapporteur Ashley Fox leidt de discussie in en licht haar standpunt over de 124 
binnengekomen amendementen toe.

Het woord wordt gevoerd door de leden: Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Paulo 
Rangel, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Sylvie Guillaume, György 
Schöpflin, Zdravka Bušić, Andrej Plenković.

De andere corapporteur, Gerald Häfner, sluit het debat.

Een gedachtewisseling over eventuele compromisamendementen vindt plaats op de 
vergadering van 16 en 17 september. De eindstemming over het ontwerpverslag wordt 
derhalve vastgesteld op 14 oktober.

De vergadering wordt om 16.50 uur geschorst en op dinsdag 9 juli 2013 om 9.13 uur hervat 
onder voorzitterschap van Carlo Casini, voorzitter.

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

AFCO/7/08793 PR – PE502.266 v01-00
2012/2078(INI) DT – PE500.496 v01-00

Corapporteurs: Roberto Gualtieri (S&D), Rafał Trzaskowski (PPE)
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Advies: ECON Sylvie Goulard (ALDE) PA – PE 504.128 v01-00
EMPL Stephen Hughes (S&D) PA – PE 500.437 v01-00

Corapporteurs Roberto Gualtieri en Rafał Trzaskowski leiden de discussie in en 
presenteren hun ontwerpverslag.

Sprekers: Zita Gurmai (ondervoorzitter), Andrew Duff, Gerald Häfner, Helmut 
Scholz, Paulo Rangel, Andrew Henry William Brons en Elmar Brok.

Corapporteurs Rafał Trzaskowski en Roberto Gualtieri sluiten het debat. 

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 9 september om 
12.00 uur. Een discussie over de ingediende amendementen zal plaatsvinden tijdens de 
vergadering van 16 en 17 september. De eindstemming over het ontwerpverslag wordt 
derhalve vastgesteld op 14 oktober.

Met het oog op het feit dat, als gevolg van de beslissing van de conferentie van 
voorzitters van 6 juni over de initiatiefverslagen die voor 1 december 2012 zijn 
toegelaten, het betreffende verslag uiterlijk voor eind september 2013 moet worden 
goedgekeurd, is besloten een brief aan Voorzitter Schulz te zenden met het verzoek 
om de termijn met een maand te verlengen.

Stemming ***

7. Vooruitziende beleidsplanning en langetermijntendensen: gevolgen voor de 
begroting van capaciteitsopbouw

AFCO/7/12277
2012/2290(INI)

Rapporteur voor advies: Elmar Brok (PPE)

Ten principale: BUDG – James Elles (ECR) PR – PE 510.869 v01

De rapporteur voor advies, Elmar Brok, geeft zijn mening over de ingediende 
amendementen. 

De volgende amendementen worden goedgekeurd: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, evenals de 
compromisamendenten A t/m C.

Alle andere amendementen worden verworpen, ingetrokken of vervallen.

Het ontwerpadvies wordt met 19 stemmen voor en 2 tegen bij 3 onthoudingen 
goedgekeurd.

*** Einde stemming ***

8. Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en goed financieel 
beheer

AFCO/7/06462
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2011/2152(ACI)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE 514.851 v01-00

De rapporteur maakt duidelijk dat, afhankelijk van het akkoord over het meerjarig 
financieel kader (MFK 2014-2020), zijn ontwerpverslag met het oog op de 
goedkeuring van het in het kader van het MFK bereikte interinstitutioneel akkoord, in 
de komende dagen beschikbaar komt. 

Termijn voor de indiening van amendementen: 24 juli 2013, 12.00 uur.

De eindstemming vindt plaats op de buitengewone commissievergadering van 4 
september. 

9. Voorzitterschap van de Raad

AFCO/7/00030

Vytautas Leškevičius, onderminister van Europese Zaken van Litouwen en fungerend 
voorzitter van de Raad, presenteert het programma van het voorzitterschap van de 
Raad.

Behalve voorzitter Carlo Casini voeren de volgende leden het woord: Rafał 
Trzaskowski, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Andrew Duff, John Stuart Agnew,
Helmut Scholz, David Martin, Andrew Henry William Brons, Zita Gurmai 
(ondervoorzitter), Zdravka Bušić.

De voorzitter van de Raad, Vytautas Leškevičius, beantwoordt de vragen.

10. Rondvraag

Niets te melden.

11. Datum en plaats van de volgende vergaderingen

Woensdag 4 september 2013, 13.00 – 13.30 uur, Brussel

Maandag 16 september 2013, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
Dinsdag 17 september 2013, 9.00 - 12.30 uur, Brussel

De vergadering wordt om 12.10 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) (2), Zita Gurmai (VP) (2), Constance Le Grip (VP) (2), 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

Alfredo Antoniozzi (2), Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Roberto Gualtieri (2), Enrique Guerrero Salom, 
Gerald Häfner, Daniel Hannan (2), Stanimir Ilchev (2), David Martin (2), Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas 
(2), Rafał Trzaskowski (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

John Stuart Agnew, Sandrine Bélier (2), Elmar Brok (2), Dimitrios Droutsas (1), Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki (2), Helmut 
Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland (2)

187 (2)

Susy De Martini (2)

193 (3)

Jo Leinen (2), Andrej Plenković

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) 8.7.2013
(2) 9.7.2013
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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

Vytautas Leškevičius (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 (2), Marijus Neliupšis (2), Rasa Žemaitytė (2), Valdemaras Juozaitis (2), Kristina Vareikyte-Zapata (2)

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

V. Amici (1), P. Bouwen (2), R. Eisenberg (2), E. Soares (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) (2), M. Klenner-Auvillain (Permanent Representation AT) (2), C. Lobbezoo (Permanent 
Representation NL) (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

D. Von Bethlenfalvy (1), A. Corsini

T. Nacheva

C. Smith

G. Sellier

B. Carty

M. Greaves (1), A. Vistisen
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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

L. Autore (2)

Petr Novak

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

N. Lorenz (2), N. Vagdoutis (2), E. Waldherr (2)

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

P. Schiffauer, F. Némoz-Hervens, W. Leonhardt, G. Deregnaucourt, P. Murto-Lehtinen, T. Lukácsi, P. Meucci (2)

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

O. Arriaga e Cunha
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