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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου 2019, από 16.45 έως 17.15

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, στις 16.55, υπό την προεδρία του Pedro 
Silva Pereira (S&D), απερχόμενου δεύτερου αντιπροέδρου.

Για λόγους νομικής τάξης (δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή), οι παριστάμενοι ενημερώνονται ότι 
η συνεδρίαση θα βιντεοσκοπείται και θα μεταδίδεται απευθείας μέσω διαδικτύου.

1. Εκλογή του/της προέδρου

Ο προσωρινός πρόεδρος Pedro Silva Pereira κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και υπενθυμίζει τον σκοπό της: τη συγκρότηση του προεδρείου της επιτροπής μέσω 
της εκλογής του/της προέδρου και των τεσσάρων αντιπροέδρων, σύμφωνα με το 
άρθρο 213 του Κανονισμού.

Ανακοινώνει τα ονόματα των αναπληρωτών που λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία: 

• Danuta Maria Hübner (PPE) σε αντικατάσταση του Rainer Wieland (PPE)·
• Brando Benifei (S&D) σε αντικατάσταση του Richard Corbett (S&D)
• James Wells (NI) σε αντικατάσταση του Rupert Lowe (NI)
• Kinga Gál (PPE) σε αντικατάσταση του Loránt Vincze (PPE)
• Geert Bourgeois (ECR) σε αντικατάσταση του Daniel Hannan (ECR)
• Sven Simon (PPE) σε αντικατάσταση του Paulo Rangel (PPE)

Ο προσωρινός πρόεδρος Pedro Silva Pereira επαληθεύει ότι έχει επιτευχθεί η απαρτία 
που απαιτείται για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας (1/4 των μελών = 7 μέλη) και 
ζητεί να ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες για την προεδρία.

Κατόπιν πρότασης της Danuta Maria Hübner εξ ονόματος της ομάδας PPE, και μετά 
την επαλήθευση ότι ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει δεόντως τη δήλωση οικονομικών 
συμφερόντων και τη δήλωση σχετικά με τον κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς, ο 
Antonio Tajani (PPE, Ιταλία) εκλέγεται πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων δια βοής.
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Ο πρόεδρος Antonio Tajani αναλαμβάνει την προεδρία.

2. Εκλογή του πρώτου/της πρώτης αντιπροέδρου

Ο Antonio Tajani (πρόεδρος) υπενθυμίζει στα μέλη το άρθρο 213 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού: «Η ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη 
σύνθεση του προεδρείου κάθε επιτροπής· δεν πρέπει να επιτρέπεται το προεδρείο να 
αποτελείται μόνο από άνδρες ή μόνο από γυναίκες ούτε να προέρχονται όλοι οι 
αντιπρόεδροι από το ίδιο κράτος μέλος.»

Η Danuta Maria Hübner (PPE) προτείνει στο σημείο αυτό να διακοπεί η συνεδρίαση 
για 5 λεπτά, ώστε οι συντονιστές να συζητήσουν από κοινού την εκλογή των 
τεσσάρων αντιπροέδρων.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.04 και επαναλαμβάνεται στις 17.10 υπό την προεδρία του 
Antonio Tajani (προέδρου).

• Ο Paulo Rangel (PPE) [τον οποίο αντικαθιστούσε μέχρι τώρα ο Sven Simon 
(PPE)] προσέρχεται στη συνεδρίαση.

• Ο Loránt Vincze (PPE) [τον οποίο αντικαθιστούσε μέχρι τώρα η Kinga Gál 
(PPE)] προσέρχεται στη συνεδρίαση.

Η Danuta Maria Hübner ανακοινώνει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των 
συντονιστών υπό την έννοια της αναβολής της ψηφοφορίας για την εκλογή των 
αντιπροέδρων, με εξαίρεση την εκλογή του πρώτου/της πρώτης αντιπρόεδρου, 
δεδομένου ότι ενημερώθηκε ότι, για να θεωρηθεί ότι η επιτροπή έχει συσταθεί, θα 
πρέπει να εκλεγεί ο πρώτος/η πρώτη αντιπρόεδρός της.

Ο πρόεδρος Antonio Tajani ζήτησε την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή του 
πρώτου/της πρώτης αντιπροέδρου.

• Ο Gerolf Annemans (ID, Βέλγιο) προτείνεται από τη Laura Huhtasaaari εξ 
ονόματος της ομάδας ID. Η Laura Huhtasaaari προτείνει επίσης να διεξαχθούν οι 
εκλογές με μυστική ψηφοφορία και κάλπη.

• Η Gabriele Bischoff (S&D, Γερμανία) προτείνεται από τον Domènec Ruiz 
Devesa εξ ονόματος της ομάδας S&D.

Εκτός από τον πρόεδρο Antonio Tajani, τον λόγο λαμβάνουν οι εξής βουλευτές: 
Danuta Maria Hübner, Domènec Ruiz Devesa, Laura Huhtasaari, Gabriele Bischoff, 
Gerolf Annemans, Pascal Durand, Daniel Freund.

Ο πρόεδρος επισημαίνει ότι η εκλογή του πρώτου/της πρώτης αντιπροέδρου θα 
πραγματοποιηθεί με μυστική ψηφοφορία και επιλέγει με κλήρωση και κάλπη δύο 
ψηφολέκτες για την παρακολούθηση και την καταμέτρηση των ψήφων: τον Esteban 
González Pons και τον Damian Boeselager.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων από τους ψηφολέκτες, ο πρόεδρος ανακοινώνει το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: η Gabriele Bischoff (S&D, Γερμανία) λαμβάνει 17 
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ψήφους υπέρ, ο Gerolf Annemans (ID, Βέλγιο) 8 ψήφους υπέρ και υπάρχει 1 
λευκό ψηφοδέλτιο.

Ο πρόεδρος Antonio Tajani ορίζει την Gabriele Bischoff (S&D, Γερμανία) ως πρώτη 
αντιπρόεδρο της επιτροπής AFCO.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου της AFCO θα 
εκλεγούν τη Δευτέρα 15 Ιουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής στο 
Στρασβούργο.

3. Εκλογή του δεύτερου/της δεύτερης αντιπροέδρου

Αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος των συντονιστών.

4. Εκλογή του τρίτου/της τρίτης αντιπροέδρου

Αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος των συντονιστών.

5. Εκλογή του τέταρτου/της τέταρτης αντιπροέδρου

Αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος των συντονιστών.

6. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο Antonio Tajani (πρόεδρος) προβαίνει σε σύντομη δήλωση σχετικά με τις 
προτεραιότητές του ως προέδρου της επιτροπής AFCO, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
τη διαχείριση της διαδικασίας του Brexit κατά τρόπο που να προστατεύει τους πολίτες 
της ΕΕ· τα θέματα που αφορούν την επανεξέταση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του 
Κοινοβουλίου και το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την ΕΕ, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ακούγονται όλες οι απόψεις για ζητήματα που 
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της επιτροπής.

Το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, το οποίο 
διανεμήθηκε στους βουλευτές, θεωρείται εγκριθέν.

7. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

24 Ιουλίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 17.43. 
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