
PV\1228097EL.docx PE691.215v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2021)0317_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2021, από τις 9.00 έως τις 12.00 και από τις 16.45 έως τις 

18.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Συμμετοχή των μελών της AFCO και μέσω του εργαλείου εξ αποστάσεως συμμετοχής 
interactio

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, στις 9.05, υπό την προεδρία του 
Antonio Tajani (προέδρου).

Για νομικούς λόγους (δικαίωμα στην ιδιωτικότητα), ο πρόεδρος ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες ότι η συνεδρίαση θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί απευθείας μέσω 
διαδικτύου.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ PE689.776v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με την ακόλουθη αποσαφήνιση:

• στο σημείο 11. «Διάφορα», θα συζητηθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε με την 
ανακοίνωση των βρετανικών αρχών ότι θα παρατείνουν μονομερώς τις περιόδους 
χάριτος που συμφωνήθηκαν από τη μεικτή επιτροπή σε ορισμένους τομείς του 
πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία, κατόπιν αιτήματος της Danuta Maria Hübner, 
προέδρου της ομάδας παρακολούθησης της AFCO σχετικά με την εφαρμογή της 
συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
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2. Ανακοινώσεις της προεδρίας 

Ο πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη την προθεσμία της AFCO για την υποβολή 
προτάσεων για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (PPPA), ενόψει 
της προκαταρκτικής αξιολόγησής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία λήγει τη 
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021. Ο πρόεδρος αναφέρει ότι μεταξύ των ΜΠΠΕ που θα 
μπορούσαν να ανανεωθούν το 2022, υπάρχουν δύο πιλοτικά σχέδια της AFCO:

• BELE - Οικοδόμηση της Ευρώπης με τοπικούς φορείς - Domènec Ruiz Devesa 
(S&D)·

• Προσωρινές συνελεύσεις πολιτών: μετατροπή της κοινωνικής συναίνεσης σε τρόπο 
δράσης και καθιέρωσης βέλτιστων πρακτικών για μεγαλύτερη συμμετοχή των 
πολιτών στη δημόσια ζωή της ΕΕ - Pascal Durand (Renew).

Ο πρόεδρος προβαίνει επίσης στις ακόλουθες γενικές ανακοινώσεις:

• Διατίθεται διερμηνεία σε 9 γλώσσες: FR DE IT NL EN ES HU PL RO·

• Σε όλο το κοινοβούλιο ισχύουν μέτρα τήρησης των κοινωνικών αποστάσεων και η 
χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΚ, και κατά τη 
διάρκεια των συνεδριάσεων.

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων

2-3 Δεκεμβρίου 2020 PV – PE662.175v02-00
10 Δεκεμβρίου 2020 PV – PE689.595v01-00
14 Δεκεμβρίου 2020 PV – PE689.597v01-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

4. Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα – έκθεση 2021

AFCO/9/05510
2020/2018(INI)

Συνεισηγητές: Charles Goerens (Renew) και Rainer Wieland (PPE)

Γνωμοδότηση:   CONT

Η επιτροπή προβαίνει σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί της έκθεσης (2021) 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 1141/2014 σχετικά με το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων, την οποία το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει πριν από το 
τέλος του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού. 

Οι συνεισηγητές, Charles Goerens (2ος αντιπρόεδρος) και Rainer Wieland λαμβάνουν 
τον λόγο, περιγράφοντας τα κύρια προβλήματα που αντιμετώπισαν τα πολιτικά 
κόμματα και ιδρύματα κατά τα τέσσερα πρώτα έτη της πλήρους εφαρμογής του 
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κανονισμού.

Στη συζήτηση που ακολουθεί, εκτός από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, και τους 
συνεισηγητές Charles Goerens (2ο αντιπρόεδρο) και Rainer Wieland, τον λόγο 
παίρνουν οι ακόλουθοι βουλευτές: Danuta Maria Hübner, Gabriele Bischoff (1η 
αντιπρόεδρος), Sophia in 't Veld, François Alfonsi, Helmut Scholz, Domènec Ruiz 
Devesa.

Η επιτροπή ακούει επίσης τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διευθυντή 
Enrico Forti, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι το θεσμικό όργανο θα περιμένει την έγκριση της 
έκθεσης του Κοινοβουλίου πριν υποβάλει  νομοθετική πρόταση.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 25 Μαΐου 2021 θα διοργανωθεί ακρόαση με 
εμπειρογνώμονες και θα πραγματοποιηθεί επίσης ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, καθώς και με την Αρχή που 
συστάθηκε βάσει του κανονισμού.

Η έκθεση αναμένεται να εγκριθεί τον Σεπτέμβριο 2021 από την επιτροπή AFCO και 
τον Οκτώβριο 2021 από την ολομέλεια.

5. Έγγραφο εργασίας αριθ. 6 σχετικά με την υπέρβαση του αδιεξόδου της 
ψηφοφορίας με ομοφωνία

AFCO/9/05358

Εισηγητής: Sandro Gozi (Renew)

Ο εισηγητής Sandro Gozin προβαίνει σε επισκόπηση του εγγράφου εργασίας του.

Πέρα από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, και τον εισηγητή, Sandro Gozi, τον λόγο 
λαμβάνουν οι εξής βουλευτές: Vladimir Bilčíc, Giuliano Pisapia (3ος αντιπρόεδρος), 
Domènec Ruiz Devesa.

6. Έγγραφο εργασίας αριθ. 2 σχετικά με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις ενόψει της 
κρίσης COVID-19 και άλλων δυνητικών μελλοντικών κρίσεων: Μια Ένωση 
Υγείας, οι νεοεμφανιζόμενες κοινωνικές ανάγκες και η ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση κρίσεων

AFCO/9/05464

Συνεισηγητές: Damian Boeselager (Verts/ALE) και Helmut Scholz (The Left)

Ο συνεισηγητής Helmut Scholz προβαίνει σε επισκόπηση του εγγράφου εργασίας του

Εκτός από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, τον λόγο λαμβάνουν οι ακόλουθοι βουλευτές: 
Danuta Maria Hübner, Victor Negrescu, Charles Goerens (2oς αντιπρόεδρος) (εξ 
ονόματος της Maite Pagazaurtundúa, σκιώδους εισηγήτριας της Renew), Domènec Ruiz 
Devesa.
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Ο συνεισηγητής Damian Boeselager ολοκληρώνει τη συζήτηση.

7. Επανεξέταση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τον 
ενισχυμένο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης και την αυξημένη 
διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη δημοκρατική λογοδοσία

AFCO/9/02941
2020/2075(INI)

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Leila Chaibi (The Left) PA – PE680.738v01-00
AM – PE681.045v01-00

Επί της ουσίας: ECON Margarida Marques (S&D)

Διεξάγεται ανταλλαγή απόψεων στην επιτροπή σχετικά με τις 64 τροπολογίες που 
έχουν κατατεθεί στην έκθεση.

Πέρα από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, και την συντάκτρια γνωμοδότησης, Leila 
Chaibi, τον λόγο λαμβάνουν οι εξής βουλευτές: Danuta Maria Hübner (εξ ονόματος του 
Othmar Karas, σκιώδους εισηγητή της PPE), Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, 
Antonio Maria Rinaldi, Damian Boeselager.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.32 και επαναλαμβάνεται στις 16.48 υπό την προεδρία του 
Antonio Tajani (προέδρου).

8. Ανακοίνωση της προεδρίας σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών

Οι ορισμοί που ακολουθούν εγκρίνονται από την επιτροπή σύμφωνα με τις συστάσεις 
που διατύπωσαν οι συντονιστές AFCO κατά τη συνεδρίασή τους την ίδια ημέρα:

• Ο πρόεδρος θα συντάξει γνωμοδότηση προς την επιτροπή BUDG σχετικά με τον 
προϋπολογισμό του 2022. Η AFCO θα ψηφίσει επί των τροπολογιών επί του 
προϋπολογισμού κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου, με βάση το σχέδιο 
προϋπολογισμού της Επιτροπής, και η επιτροπή θα δώσει εντολή στον εισηγητή να 
προσαρμόσει τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού στις πιθανές τροποποιήσεις 
που εισήγαγε το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού. Η ψηφοφορία επί του ίδιου 
του σχεδίου γνωμοδότησης θα διεξαχθεί κατά τη συνεδρίαση της AFCO στις αρχές 
Σεπτεμβρίου.

• Η γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για 
το κράτος δικαίου (2021/2025 (INI)) ανατίθεται στην S&D, η οποία θα ορίσει τον 
εισηγητή.
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9. Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα υποχρεωτικό 
μητρώο διαφάνειας

AFCO/9/04936
2020/2272(ACI)

Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE680.718v01-00
AM – PE689.541v01-00

Διεξάγεται ανταλλαγή απόψεων στην επιτροπή σχετικά με τις 60 τροπολογίες που 
έχουν κατατεθεί στην έκθεση.

Πέρα από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, και την εισηγήτρια, Danuta Maria Hübner, τον 
λόγο λαμβάνουν οι εξής βουλευτές: Włodzimierz Cimoszewicz, Maite Pagazaurtundúa, 
Daniel Freund, Domènec Ruiz Devesa, Rainer Wieland.

10. Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με 
τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας

AFCO/9/03618
2020/2133(INI)

Εισηγητής: Daniel Freund (Verts/ALE) PR – PE663.273v02-00
AM – PE681.036v01-00

Γνωμοδοτήσεις: CONT Mikuláš Peksa (Verts/ALE) PA – PE661.960v01-00
AM – PE663.207v01-00

ECON Derk Jan Eppink (ECR) AD – PE657.256v02-00
AM – PE658.867v01-00

JURI* Stéphane Séjourné (Renew) AD – PE657.482v02-00
AM – PE661.820v01-00

PETI Radan Kanev (PPE) PA – PE662.117v01-00
AM – PE680.921v01-00

Διεξάγεται ανταλλαγή απόψεων στην επιτροπή σχετικά με τις 206 τροπολογίες που 
έχουν κατατεθεί στην έκθεση.

Εκτός από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, και τον εισηγητή, Daniel Freund, τον λόγο 
λαμβάνουν οι ακόλουθοι βουλευτές: Vladimír Bilčík (εξ ονόματος του Rainer Wieland, 
σκιώδους εισηγητή της EPP), Wlodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Gilles 
Lebreton, Domènec Ruiz Devesa.

Η επιτροπή ακούει επίσης τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Christian 
Linder, προϊστάμενο της μονάδας της Γενικής Γραμματείας Δεοντολογίας, χρηστής 
διοίκησης και σχέσεων με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. 
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11. Διάφορα

Η επιτροπή πραγματοποιεί σύντομη συζήτηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση 
όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης (WA) του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκτός από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, και την πρόεδρο της ομάδας παρακολούθησης 
της AFCO σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ, Danuta Maria Hübner, λαμβάνουν τον λόγο οι εξής βουλευτές: 
Pedro Silva Pereira, Domènec Ruiz Devesa.

12. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
• 12 Απριλίου 2021, από τις 13.45 έως τις 16.45 (Βρυξέλλες)
• 13 Απριλίου 2021, από τις 13.45 έως τις 15.45 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.13.
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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) (2*), Gabriele Bischoff (1er VP) (2*), Charles Goerens (2ème VP) (1*), Giuliano Pisapia (3ème VP) (2*)

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

Damian Boeselager (2*), Leila Chaibi (2*), Włodzimierz Cimoszewicz (2*), Pascal Durand (2*), Daniel Freund (2*), Esteban González 
Pons (2*), Sandro Gozi (1*), Laura Huhtasaari (2*), Paulo Rangel (2*), Antonio Maria Rinaldi (1*), Domènec Ruiz Devesa (1*), 
Helmut Scholz (2*), Pedro Silva Pereira (2*), Rainer Wieland (2*)

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

François Alfonsi (2*), Vladimír Bilčík (2*), Danuta Maria Hübner (2*), Gilles Lebreton (2*), Victor Negrescu (2*), Maite 
Pagazaurtundúa (1*), Sophia in 't Veld (1*)

(1*) - present in the room; (2*) - remote participation with interactio meeting tool

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)

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

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, Christian Linder, 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 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

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/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

The Left

NI

Iris Bergmann

Francesco Cerasani, Ines Ayala Sender

Sietse Wijnsma

Lucrezia De Paulis, Sakari Linden

Helena Argerich i Terradas, Mélanie Vogel

Maj Aslett-Rydbjerg, Brian Carty
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