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NOTULEN
Buitengewone vergadering van 14 juli 2020, 9.00 - 9.30 uur en 9.30 - 11.00 uur 

(gezamenlijke hoorzitting JURI/AFCO)

BRUSSEL

met deelname op afstand door AFCO-leden via de Interactio-toepassing voor 
vergaderingen op afstand

De vergadering wordt op dinsdag 14 juli 2020 om 9.35 uur geopend onder voorzitterschap 
van Antonio Tajani (voorzitter).

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 agenda AFCO_OJ PE654.112v01-00

De agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

● Er is vandaag vertolking in acht talen beschikbaar: het Bulgaars, het Duits, het 
Engels, het Fins, het Frans, het Italiaans, het Nederlands en het Spaans.

● Tijdens de vergadering moeten de sociale-afstandsmaatregelen in acht worden 
genomen en is het dragen van een mondkapje verplicht.

● Naar aanleiding van bezorgdheid en vragen over de vereisten op het gebied van 
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beveiliging en gegevensbescherming in verband met de iVote-app heeft het 
secretariaat afgelopen week de gevraagde informatie verstrekt. Er zal vanavond een 
teststemming worden gehouden.

3. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen 
van de Europese Unie

AFCO/9/00298
* 2018/0135(CNS) COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Rapporteur voor advies: Sandro Gozi (Renew)

Bevoegd: BUDG José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)

Rapporteur voor advies Sandro Gozi licht het ontwerpadvies toe. 

Antonio Tajani (voorzitter) neemt het woord.

De termijn voor de indiening van amendementen (alleen in het Engels) wordt 
vastgesteld op 18 augustus 2020 om 12.00 uur.

4. Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking 
van het Parlement in buitengewone omstandigheden

AFCO/9/03319
2020/2098(REG)

Rapporteur: Gabriele Bischoff (S&D)

Rapporteur Gabriele Bischoff (eerste ondervoorzitter) licht haar ontwerpverslag toe.

Naast Antonio Tajani (voorzitter) voeren de volgende leden het woord: Rainer Wieland, 
Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Helmut 
Scholz.

De AFCO-vergadering wordt om 9.36 uur gesloten en de gezamenlijke hoorzitting 
JURI/AFCO begint om 9.37 uur.

Gezamenlijke hoorzitting van de commissie JURI en de commissie AFCO

5. Gevolgen van de uitspraak van de tweede kamer van het Duits grondwettelijk hof 
(Bundesverfassungsgericht – BVerfG) van 5 mei 2020

AFCO/9/03429

Presentatie door deskundigen: professor Markus Ludwigs, professor Renáta Uitz, 
professor Diana Urania Galetta en professor Joseph Halevi Horowitz Weiler.
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Naast Antonio Tajani (voorzitter) voeren de volgende leden het woord: Axel Voss, 
Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Tiemo Wölken, Charles Goerens (tweede 
ondervoorzitter), Karen Melchior, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Damian 
Boeselager, Raffaele Stancanelli, Emmanuel Maurel, Helmut Scholz, László Trócsányi, 
Gabriele Bischoff (eerste ondervoorzitter), Sandro Gozi.

6. Rondvraag

Geen opmerkingen

7. Datum en plaats volgende vergadering

● 27 augustus 2020, 10.00 - 11.00 uur en 14.45 - 15.45 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 11.07 uur gesloten.


