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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2005)0119_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου 2005, ώρα 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.

και της Πέμπτης 20 Ιανουαρίου 2005, ώρα 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2005, ώρα 3 μ..μ. - 6.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση άρχισε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2005 στις 3.12 μ.μ., υπό την προεδρία του 
κ. Jo Leinen, προέδρου.

Ο κ. James Hugh Allister ανακινεί το θέμα της σύνθεσης της αντιπροσωπείας της επιτροπής 
που πρόκειται να μεταβεί στο Λονδίνο στις 25 Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το σημείο αυτό θα εξετασθεί την επομένη.

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης
Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς τροποποίηση, βάσει του σχεδίου που 
περιλαμβάνεται στο έγγραφο AFCO (2005)0119_1, αλλά ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα 
σημεία 2 και 3 θα εξετασθούν την επομένη και ότι αντιστρέφονται τα σημεία 5 και 6.

Παρουσία του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

4. Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, κ. Nicolas Schmit, Υπουργός 
υπεύθυνος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και τη Μετανάστευση του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου
Στην προεισαγωγική του παρέμβαση, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αναφέρεται στη 
διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος, στην 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της επικοινωνίας και στα στοιχεία της 
Συνταγματικής Συνθήκης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ήδη αντικείμενο 
προπαρασκευαστικών εργασιών ή να εμπνεύσουν τον ακολουθούμενο πολιτικό 
προσανατολισμό. 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος απαντά στις ερωτήσεις που του υποβάλλουν τα μέλη: Jo Leinen 
(πρόεδρος), Iñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Johannes 
Voggenhuber (pρώτος αντιπρόεδρος), Sylvia-Yvonne Kaufmann, James Hugh Allister, 
Alexander Stubb, Carlos Carnero Gonzalez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans 
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Cambó (tρίτος αντιπρόεδρος), Ingo Friedrich και Daniel Hannan.

6. Ακρόαση του Επιτρόπου (2004)
AFCO/6/22495

CM - PE346.871 v02-00
DT - PE347.069 v01-00
DT - PE350.005 v04-00

- Εξέταση εγγράφου εργασίας
- Ανταλλαγή απόψεων με την κ. Wallstrom, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

αρμόδιος για τις συνταγματικές υποθέσεις

Υπεύθυνος: Andrew Duff (ALDE)

Ο κ. Andrew Duff παρουσιάζει το έγγραφο εργασίας που συνέταξε αφού παρακολούθησε 
το σύνολο της τελευταίας διαδικασίας ακρόασης των ορισθέντων επιτρόπων, το 
Φθινόπωρο 2004.

Εν συνεχεία, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Wallstrom, διατυπώνει την 
προσωπική της αξιολόγηση, τόσο όσον αφορά τη διαδικασία όσο και το έγγραφο 
εργασίας.

Στη συζήτηση παρεμβαίνουν τα μέλη: Jean-Luc Dehaene, Richard Corbett, Maria da 
Assunção Esteves, Alexander Stubb, Γεώργιος Παπαστάμκος και Ignasi Guardans 
Cambó (tρίτος αντιπρόεδρος).

Ο πρόεδρος προτείνει να ζητηθεί εξουσιοδότηση για την εκπόνηση εκθέσεως 
πρωτοβουλίας επί του θέματος, η οποία θα μπορούσε, ενδεχομένως, να καταλήξει σε 
τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση αυτή.

Στη συνέχεια παρεμβαίνουν ο κ. Andrew Duff και η κ. Margot Wallstrom, περατώνοντας 
τη συζήτηση.

5. Οι θεσμικές πτυχές που συνδέονται με τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης
AFCO/6/24461
Εισηγητής : Elmar Brok (PPE-DE)

- Ανταλλαγή απόψεων με την κ. Wallstrom, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
αρμόδια για τις συνταγματικές υποθέσεις

2004/2207(INI)
Επί της ουσίας: AFCO F* - Elmar Brok (PPE-DE)
Γνωμοδότηση: AFET A* - Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE)

Ο κ. Elmar Brok, εισηγητής, εκθέτει τις προκαταρκτικές ιδέες του, όσον αφορά το 
αντικείμενο της έκθεσης που του ανατέθηκε.

Παρεμβαίνουν ο κ. Jo Leinen (πρόεδρος), και εν συνεχεία η αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Margot Wallström.
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Στη συνέχεια παρεμβαίνουν: Johannes Voggenhuber (πρώτος αντιπρόεδρος), Jean-Luc 
Dehaene, Genowefa Grabowska, Andrew Duff, James Hugh Allister, Γεώργιος 
Παπαστάμκος, Ignasi Guardans Cambo (τρίτος αντιπρόεδρος) και Richard Corbett.

Ερωτηθείς από τον πρόεδρο σχετικά με ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος, ο εισηγητής 
αναφέρει ότι στο στάδιο αυτό προτιμά να μην αποκλείσει καμία επιλογή.

Παρεμβαίνει ο κ Elmar Brok προκειμένου να περατώσει τη συζήτηση.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.30 μ.μ.

*  *  *

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2005, ώρα 9 π..μ. - 12.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επομένη, ημέρα Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2005 στις 9.13 
μ.μ., υπό την προεδρία του κ. Jo Leinen, προέδρου.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
* 16/11/2004
* 25/11/2004
* 29-30/11/2004

Εγκρίνονται τα πρακτικά των ως άνω συνεδριάσεων.

7. Ορισμός εισηγητών και συντακτών γνωμοδότησης· απόφαση για την ακολουθητέα 
διαδικασία
Ο πρόεδρος υποβάλλει στην επιτροπή, η οποία τις εγκρίνει, τις ακόλουθες προτάσεις 
εκπόνησης εκθέσεων που διατύπωσαν οι εισηγητές:
- συμφωνία-πλαίσιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (υπό 

διαπραγμάτευση)·
εισηγητής: Jo Leinen (ως πρόεδρος της επιτροπής)·

- η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της επικοινωνίας (ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής): γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας· 
εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL: 1 μόριο)

- προστασία και προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων: γνωμοδότηση προς την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων· 
εισηγητής: Ignasi Guardans Cambó (ALDE) 2 μόριa)

- αίτηση ερμηνείας του άρθρου 162 (2) του Κανονισμού: ανατεθείσα στην ομάδα PSE 
για ένα μόριο (δεν έχει ακόμη ορισθεί εισηγητής)·

- διαδικασία ανάληψης καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [με την επιφύλαξη της 
έγκρισης εκ μέρους της Διάσκεψης των Προέδρων]· εισηγητής: Andrew Duff (ALDE):
δεν έχει ακόμη ορισθεί ο αριθμός των μορίων)

Παράλληλα, η επιτροπή ορίζει τον κ. Ignasi Guardans Cambo (τρίτο αντιπρόεδρο), ως 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση, στο πλαίσιο των εργασιών της, της πολιτικής για την 
ισότητα των ευκαιριών, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του προέδρου Borrell, της 13ης 
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Ιανουαρίου 2005, τούτο δε εξ ονόματος της Ομάδος Υψηλού Επιπέδου του 
Κοινοβουλίου που είναι επιφορτισμένη με το θέμα αυτό.

Η επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την τρίτη 15 Μαρτίου 2005.

Κατόπιν προτάσεως του κ. Andrew Duff, η επιτροπή αποφασίζει τελικά να ζητήσει την 
εκπόνηση μελέτης σχετικά με την επίδραση της νομολογίας του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους τομείς των διοργανικών σχέσεων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου
Ο πρόεδρος αναφέρεται στην 32η συνεδρίαση της COSAC (Διάσκεψης των Επιτροπών 
Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των  Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη (Κάτω Χώρες) τη Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Νοεμβρίου 
2004.

Επ' αυτού, ο κ. Andrew Duff αναφέρεται σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 
Πρόεδρος της COSAC προτίθεται να συμμετάσχει, στο πλευρό του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Τετάρτης 22 και Πέμπτης 23 
Μαρτίου 2005, το οποίο θα εγκύψει στην αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας. 
Κρίνει ότι κάτι τέτοιο θα κινδύνευε να θεωρηθεί, από θεσμική άποψη, ως 
οπισθοδρόμηση. Ο πρόεδρος αναλαμβάνει να επαληθεύσει την ακρίβεια των εν λόγω 
πληροφοριών.

Ο πρόεδρος υπενθυμίζει ότι από την Πέμπτη 3 έως το Σάββατο 5 Μαρτίου 2005, 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες, η τρίτη διεθνής Διάσκεψη για το Φεντεραλισμό, που διοργανώνουν οι 
ομοσπονδιακές και ομόσπονδες αρχές του Βελγίου. 

Ο πρόεδρος ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τη δημόσια ακρόαση για το ρόλο των 
περιφερειακών κοινοβουλίων στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης, που διοργανώνει η 
Επιτροπή των Περιφερειών το απόγευμα της Πέμπτης 3 Μαρτίου 2005.

Ο πρόεδρος επισημαίνει τη δημοσίευση φυλλαδίου με συνοπτική κατάσταση των 
αποτελεσμάτων της σειράς διασκέψεων που διοργάνωσε η προηγούμενη ολλανδική 
προεδρία του Συμβουλίου σχετικά την ιδέα της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών αξιών.

Όσον αφορά τις αντιπροσωπείες που αποφάσισε η επιτροπή να αποστείλει στα εθνικά 
κοινοβούλια στο πλαίσιο των διαδικασιών κύρωσης της συνθήκης για τη θέσπιση 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος, ο πρόεδρος υπενθυμίζει την προβλεπόμενη για  την Τρίτη 25 
Ιανουαρίου 2005 αποστολή στο Λονδίνο, στην βουλή των Κοινοτήτων και αργότερα στο 
Παρίσι, στην Εθνική συνέλευση και τη Γερουσία.

Επισημαίνει ότι τα κοινοβούλια της Πορτογαλίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας 
έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να υποδεχθούν αποστολή της 
επιτροπής.

Ο κ. James Hugh Allister επανέρχεται στο θέμα που είχε ανακινήσει την παραμονή, κατά 
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την έναρξη της συνεδρίασης, όσον αφορά τη σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα 
μεταβεί στο Λονδίνο, η οποία κατά την άποψή του δεν εγγυάται τα δικαιώματα ατων 
μειονοτήτων.

Ο κ. Ashley Mote προσυπογράφει την ως άνω παρέμβαση και ζητεί όπως οι 
αντιπροσωπείες αντικατοπτρίζουν την αναλογία των ψήφων υπέρ και κατά του 
Συντάγματος στην Ολομέλεια.  Ζητεί επιμόνως να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία που 
πρόκειται να μεταβεί στην Εσθονία. 

Εν συνεχεία, παρεμβαίνουν στην ανοικτή συζήτηση οι βουλευτές: Jens-Peter Bonde, 
Johannes Voggenhuber (πρώτος αντιπρόεδρος) - ο οποίος κρίνει λυπηρή την έλλειψη 
διερμηνείας που προβλεπόταν πάντα για τις μετακινήσεις των αντιπροσωπειών -, 
Wojciech Wierzejski, - ο οποίος ζητεί να διεξάγεται ψηφοφορία για τη σύνθεση κάθε 
αντιπροσωπείας -, Richard Corbett, Andrew Duff, Jens-Peter Bonde, James Hugh 
Allister, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Borut Pahor - ? οποίος 
επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας πρόκειται να προβεί στην κύρωση του 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2005 -, Richard Corbett και Maria 
da Assuncão Esteves.

Ο Πρόεδρος υπογραμμίζει ότι οι αντιπροσωπείες της επιτροπής οφείλουν να εκφράζουν 
την επίσημη άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως απορρέει από τη διεξαχθείσα 
στην Ολομέλεια ψηφοφορία, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2005. Λαμβάνει γνώση της 
επιθυμίας που εξέφρασε ο κ. Ashley Mote και της παρατήρησης που διετύπωσε ο κ. 
Johannes Voggenhuber και υποβάλλει σε ψηφοφορία την πρόταση του πρώτου σχετικά 
με τον προσδιορισμό της σύνθεσης της αντιπροσωπείας.

Η επιτροπή απορρίπτει την πρόταση και αποφασίζει να διατηρήσει τη μέθοδο D'Hondt, 
με την προϋπόθεση ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να 
εκπροσωπηθούν σε κάποια αντιπροσωπεία εντός του έτους.

Εν συνεχεία, η επιτροπή ορίζει, μέσω ψηφοφορίας, την ονομαστική σύνθεση των δύο 
αντιπροσωπειών που έχουν ήδη αποφασισθεί:
- Λονδίνο Jo Leinen, Richard Corbett, György Schöpflin (aναπληρωτής του Iñigo 

Méndez de Vigo), Alexander Stubb ?αι Andrew Duff.
- Παρίσι Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Luc Dehaene, Mercedes Bresso και 

Bronislaw Geremek.

8. Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-1013
AFCO/6/24472

PA - PE350.118 v01-00
Συντάκτης γνωμοδότησης: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

- Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης
- Ορισμός της προθεσμίας για την κατάθεση των τροπολογιών

2004/2209(INI) COM(2004)0487
Επί της ουσίας: FINP F - Reimer Böge (PPE-DE)

Ο κ. Johannes Voggenhuber, συντάκτης γνωμοδότησης υποβάλλει το σχέδιο 
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γνωμοδότησης που εξεπόνησε.

Παρεμβαίνουν στη συζήτηση: Jo Leinen (πρόεδρος), Andrew Duff, Richard Corbett, 
Alexander Stubb, Sergio Sousa Pinto και Maria da Assunção Esteves.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης  απαντά στους παρεμβαίνοντες και δηλώνει ότι θα 
υποβάλει αναθεωρημένη διατύπωση του σχεδίου του. 

Παρεμβαίνουν εκ νέου: Richard Corbett και Andrew Duff.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται η τετάρτη 
2 Φεβρουαρίου 2005, ώρα 12 μεσημβρινή, ενώ η ψηφοφορία στην επιτροπή θα διεξαχθεί 
κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο Στρασβούργο, την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 
2005. 

9. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
τροποποίηση του τίτλου του κεφαλαίου 4 και των άρθρων 29 και 30
AFCO/6/25335
- Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το έγγραφο B6-0087/2004 που εξεπόνησαν τα μέλη 

Maciej Marian Giertych και Wojciech Wierzejski
- Απόφαση επί της ακολουθητέας διαδικασίας.

Ο κ. Wojciech Wierzejski εισηγείται την πρόταση που υπέβαλε από κοινού με την κ. 
Maciej Marian Giertych.

Παρεμβαίνουν στη συζήτηση οι εξής βουλευτές: Alexander Stubb, Richard Corbett, 
Johannes Voggenhuber (πρώτος αντιπρόεδρος), Andrew Duff, Gyorgy Schöpflin, Maria 
da Assunção Esteves, Sérgio Sousa Pinto, Antoine Duquesne, James Hugh Allister ?αι 
Leinen (πρόεδρος).

Ο κ. Wojciech Wierzejski απαντά στους παρεμβαίνοντες.

Η επιτροπή αποφασίζει (11 ψήφοι υπέρ και 2 κατά), κατ' εφαρμογή του άρθρου 202, 
παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού, να μην υποβάλει την εν λόγω πρόταση 
στο Κοινοβούλιο.

10. Διάφορα
Ουδέν

11. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς έκτακτης συνεδρίασης
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Στρασβούργο

12. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς τακτικής συνεδρίασης
Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Μαρτίου 2005 στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 11.36 π.μ.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jo Leinen (P), Johannes Voggenhuber (VP), Riccardo Ventre (VP), Ignasi Guardans Cambó (VP) (1)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González (1), Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene (1), 
Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronislaw Geremek, Genowefa 
Grabowska, Daniel Hannan (1), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo (1), Andreas Mölzer (1), Borut 
Pahor (2), Rihards Pīks (1), Marie-Line Reynaud, Sérgio Sousa Pinto (2), Alexander Stubb, Wojciech Wierzejski

Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Elmar Brok (1), Antoine Duquesne (2), Jules Maaten (1), Ashley Mote, Gérard Onesta (1), Georgios 
Papastamkos, Jacek Protasiewicz (1), Reinhard Rack (1), György Schöpflin, Joachim Wuermeling (1)

Art. 178,2  
Art. 183,3  

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) mercredi, 19 janvier 2005
(2) jeudi, 20 janvier 2005
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EL

Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitacion del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*)
Nicolas Schmit (1), Kremer (1)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
F. Sipala (Secrétariat Général) (1)

Cour des comptes:

C.E.S.:  

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

B. Sarascia Mugnozza (1), K. Ruhrmann 
F. Clarke
W. Vanden Broucke, Kovacs
P. Prossliner
L. Pedersen
D.J. Diepenbroek

G. Locqueville (2)

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

M. Knudsen (2), Mme Robson (2)
W. Lehmann

F. de Girolamo

R. Passos (1), D. Moore (2)

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, F. Némoz-Hervens, J.L. Pacheco, W Leonhardt, 
E. Punkstins

Assist./Βοηθός F. van der Elst

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjansteman
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