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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2020)0219_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου 2020, από τις 10.00 έως τις 12.00 (συνεδρίαση των 

συντονιστών) και από τις 14.30 έως τις 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, στις 14.42, υπό την προεδρία του 
Antonio Tajani (προέδρου).

Για νομικούς λόγους (προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα), οι παριστάμενοι 
ενημερώνονται ότι η συνεδρίαση βιντεοσκοπείται και μεταδίδεται απευθείας μέσω 
διαδικτύου.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ PE647.145v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος προβαίνει στις ακόλουθες ανακοινώσεις:, οι οποίες εγκρίνονται από την 
επιτροπή:

• Η ομάδα PPE προτείνει τον Paulo Rangel για τη θέση του εισηγητή στη 
γνωμοδότηση της επιτροπής AFCO σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών·

• η ομάδα PPE προτείνει τον Loránt Vincze για τη θέση του συντάκτη γνωμοδότησης 
της επιτροπής AFCO σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 122 
παράγραφος 7 του Κανονισμού) - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2016-2018·



PE652.278v01-00 2/9 PV\1205022EL.docx

EL

• η ομάδα S&D προτείνει τον Włodzimierz Cimoszewicz για τη θέση του συντάκτη 
γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

• σχετικά με τη γνωμοδότηση του προέδρου υπό μορφή επιστολής για την κοινή 
έκθεση των επιτροπών AFET/INTA όσον αφορά την εντολή για διαπραγματεύσεις 
με το Ηνωμένο Βασίλειο: στις 31 Ιανουαρίου η επιτροπή AFCO ενημερώθηκε ότι η 
κοινή αυτή έκθεση δεν θα συνταχθεί. Αντιθέτως, το θέμα αυτό θα αποτελέσει 
αντικείμενο ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων με την άτυπη συμμετοχή επιτροπών 
μέσω συνεισφορών που θα αποσταλούν στον πρόεδρο της επιτροπής AFET μέχρι τις 
3 Φεβρουαρίου·  η συμβολή της επιτροπής AFCO υποβλήθηκε γραπτώς από τον 
πρόεδρό της και διαβιβάστηκε στον πρόεδρο της AFET στις 3 Φεβρουαρίου· το 
Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 12 Φεβρουαρίου 2020 στο Στρασβούργο το ψήφισμα 
σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική 
σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών

Οι ακόλουθοι διορισμοί εγκρίνονται από την επιτροπή, σύμφωνα με τη σύσταση 
που διατύπωσαν οι συντονιστές της επιτροπής AFCO στη συνεδρίασή τους στις 28 
Ιανουαρίου 2020:

α) Εκθέσεις

Οι συντονιστές συμφωνούν να αιτηθούν άδεια από τη Διάσκεψη των Προέδρων και να 
αναθέσουν τις ακόλουθες εκθέσεις:

Μη νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας (INI)

• «Δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου», PPE (δεν έχει οριστεί ακόμη 
εισηγητής)·

• «Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών» (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης 
θεμάτων όπως οι διακρατικές λίστες και η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων 
(Spitzenkandidaten)) Renew Europe, προταθείς εισηγητής: Pascal Durand·

• «Διάλογοι πολιτών και συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ», 
GUE/NGL (δεν έχει οριστεί ακόμη εισηγητής)·

• «Σύσταση ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας», Verts/ALE (προταθείς εισηγητής είναι 
ο Daniel Freund)·

Νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας (INL)

• «Μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου» (σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την έκθεση 
απολογισμού για τις εκλογές και εφόσον υπάρχει σαφής προοπτική για την εξέλιξη 
της διαδικασίας επικύρωσης του κειμένου που συμφωνήθηκε από το ΕΚ και το 
Συμβούλιο), S&D (δεν έχει οριστεί ακόμη εισηγητής)·

Εκθέσεις εφαρμογής
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• «Αξιολόγηση της εφαρμογής του άρθρου 50 της ΣΕΕ», PPE (προταθείσα 
εισηγήτρια:  Danuta Hübner).

β) Επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων 

Οι συντονιστές συμφωνούν να προταθούν οι δύο ακόλουθοι υποψήφιοι στη Διάσκεψη 
των Προέδρων:  Lorenzo Cesa και Christine Verger.

γ) Καθεστώς Διαμεσολαβητή

Οι συντονιστές συμφωνούν να ξεκινήσει ο εισηγητής μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές 
ένα νέο διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή προκειμένου να επιτευχθεί άτυπη 
συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια νέα έκθεση και να οδηγήσει σε 
μια νέα πρόταση του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά το αίτημα της επιτροπής PETI για τη 
συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, οι συντονιστές κρίνουν ότι δεν 
υφίσταται κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα της PETI, η οποία θα δικαιολογούσε τη 
συμμετοχή της στις συζητήσεις με το Συμβούλιο.

Οι ακόλουθοι διορισμοί εγκρίνονται από την επιτροπή, σύμφωνα με τη σύσταση 
που διατύπωσαν οι συντονιστές της επιτροπής AFCO στη συνεδρίασή τους στις 19 
Φεβρουαρίου 2020:

α) Διορισμοί

• Οι συντονιστές συμφωνούν να ανατεθεί στην ομάδα GUE/NGL, που δεν έχει ακόμη 
προτείνει συντάκτη, η γνωμοδότηση επί της έκθεσης της επιτροπής ECON σχετικά 
με την επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου με σκοπό ένα 
καλύτερο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης και τη βελτίωση της 
διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη δημοκρατική λογοδοσία. Η 
επιτροπή AFCO θα ζητήσει την εφαρμογή του άρθρου 57 (συνδεδεμένη επιτροπή)·

• Οι συντονιστές συμφωνούν να μην αιτηθούν τη χορήγηση άδειας για να εκπονήσουν 
έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την προάσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας/ 
του δημοκρατικού προγράμματος της ΕΕ, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο θα 
συγκροτήσει κατά πάσα πιθανότητα για την εξέταση των εξωτερικών παρεμβάσεων 
στις ευρωπαϊκές εκλογές μια ειδική επιτροπή, η εντολή της οποίας ενδέχεται να 
έρχεται σε σύγκρουση με το θέμα της έκθεσης·

• Οι συντονιστές συμφωνούν να ανατεθεί στην ομάδα PPE, που πρότεινε να οριστεί 
συντάκτρια η Danuta Hübner, η γνωμοδότηση επί της έκθεσης των επιτροπών 
AFET/INTA σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.

β) Αποστολές

• Οι συντονιστές συμφωνούν να αναβληθεί η προγραμματισμένη αποστολή στον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο 
(ENISA). Ο διευθυντής του θα προσκληθεί για ανταλλαγή απόψεων σε 
μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής·
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• Επίσης, συμφωνούν να αναβληθεί η αποστολή στην Πολωνία για το δεύτερο ήμισυ 
του τρέχοντος χρόνου λόγω της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές , η οποία θα 
διεξαχθεί στις 10 και ενδεχομένως στις 24 Μαΐου.

4. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της

4ης Δεκεμβρίου 2019 PV – PE645.019v01-00
9ης Δεκεμβρίου 2019 PV – PE645.034v01-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

5. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

AFCO/9/02499

Τα μέλη της επιτροπής πραγματοποιούν ανταλλαγή απόψεων με τον Pierre Larrouturou, 
γενικό εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 
2021 σχετικά με τις κύριες προκλήσεις της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 
έτος 2021, το οποίο θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Εκτός από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, και τον γενικό εισηγητή, Pierre Larrouturou, 
τον λόγο λαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη: Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Pascal 
Durand, Damian Boeselager, Gerolf Annemans.

6. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

Επί της ουσίας: BUDG Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

Ο πρόεδρος και συντάκτης γνωμοδότησης Antoni Tajani παρουσιάζει το σχέδιο 
γνωμοδότησής του και προτείνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην επιτροπή 
AFCO.

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται για τις 25 Φεβρουαρίου 2020, 
ώρα 17.00.

Εκτός από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, τον λόγο λαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη: 
Domènec Ruiz Devesa, Damian Boeselager.
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7. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια 
έκθεση για τα έτη 2018-2019

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

Επί της ουσίας: LIBE Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

Ο πρόεδρος και συντάκτης γνωμοδότησης Antoni Tajani παρουσιάζει το σχέδιο 
γνωμοδότησής του και προτείνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην επιτροπή 
AFCO. 

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται για τις 24 Φεβρουαρίου 2020, 
ώρα 17.00.

Εκτός από τον πρόεδρο Antonio Tajani, τον λόγο λαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη: 
Charles Goerens (δεύτερος αντιπρόεδρος), Markéta Gregorová.

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

8. Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα: Κατευθυντήριες γραμμές για την 
εξέταση αιτημάτων από ομάδα πολιτών

AFCO/9/02409

Παρουσίαση και έγκριση σχεδίου της ομάδας εργασίας της AFCO σχετικά με τον 
Κανονισμό

Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τον Κανονισμό, Rainer Wieland, παρουσιάζει τις 
«κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτημάτων από ομάδα πολιτών (προκειμένου 
να εξακριβωθεί αν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή ιδρύματα σέβονται τις αξίες στις 
οποίες θεμελιώνεται η Ένωση)».  

Οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται από την επιτροπή.

Εκτός από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, και τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας, Rainer 
Wieland, τον λόγο λαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη: László Trócsányi, Gerolf Annemans.

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.25 και επαναλαμβάνεται στις 16.35 υπό την προεδρία του 
Antonio Tajani (προέδρου).
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9. Ανταλλαγή απόψεων με τον Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τις 
Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών 

AFCO/9/02497

Ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα μέλη της επιτροπής πραγματοποιούν ανταλλαγή απόψεων με τον Maroš Šefčovič, 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση 
Προοπτικών. Πρόκειται για την πρώτη του παρουσία στην επιτροπή AFCO από τότε 
που ανέλαβε καθήκοντα η Επιτροπή. 

Εκτός από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, τον λόγο λαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη: 
Danuta Maria Hübner.

Η Gabriele Bischoff (πρώτη αντιπρόεδρος) αναλαμβάνει την προεδρία στις 17.06.

Τον λόγο λαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη: Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Leila Chaibi, Gabriele 
Bischoff (πρώτη αντιπρόεδρος).

10. Διάφορα

Ουδέν.

11. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

• 17 Μαρτίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 
(Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 17.53.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Antonio Tajani (P), Gabriele Bischoff (VP), Charles Goerens (VP), Giuliano Pisapia (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos Corfield, Pascal 
Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz 
Devesa, Jacek Saryusz Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

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

Markéta Gregorová, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Pierre Larrouturou Point 5

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/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

Maroš Šefčovič (Vice-President of the European Commission for Interinstitutional Relations and Foresight)

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

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

Enrico Forti, Roland Eisenberg, Xabier Atutxa Sarria, Thomas Fich

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
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