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NOTULEN
van de vergadering van woensdag 19 januari 2005, 15.00 - 18.30 uur

en donderdag 20 januari 2005, 9.00 - 12.30 uur.
BRUSSEL

Woensdag 19 januari 2005, 15.00 - 18.30 uur

De vergadering wordt op woensdag 19 januari 2005 om 15.12 uur geopend onder 
voorzitterschap van Jo Leinen, voorzitter.

Commissielid James Hugh Allister werpt de kwestie van de samenstelling van de delegatie op 
die op 25 januari naar Londen gaat.

De voorzitter antwoordt dat de vraag morgen besproken wordt.

1. Aanneming ontwerpagenda
De ontwerpagenda wordt onveranderd aangenomen volgens het ontwerp bij document 
AFCO (2005)0119_1. De voorzitter kondigt aan dat de punten 2 en 3 morgen behandeld 
worden, en dat de volgorde van de punten 5 en 6 omgedraaid wordt.

In aanwezigheid van de Raad en de Europese Commissie

4. Ontmoeting met Nicolas Schmit, fungerend voorzitter van de Raad, 
plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken en Immigratie van het 
Groothertogdom Luxemburg
In zijn inleiding bespreekt de voorzitter van de Raad de ratificatie van het verdrag voor 
een Europese grondwet, het communicatiebeleid van de Europese Unie en de onderdelen 
van het grondwettelijk verdrag waar nu al voorbereidende werkzaamheden voor aangevat 
kunnen worden of die de beleidskeuzen kunnen inspireren.

Vervolgens beantwoordt hij vragen van de leden: Jo Leinen (voorzitter), Íñigo Méndez de 
Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Johannes Voggenhuber (eerste ondervoorzitter), 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, James Hugh Allister, Alexander Stubb, Carlos Carnero 
González, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó (derde ondervoorzitter), Ingo 
Friedrich en Daniel Hannan.

6. Hoorzitting met de commissaris (2004)
AFCO/6/22495
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CM - PE346.871 v02-00
DT - PE347.069 v01-00
DT - PE350.005 v04-00

- Behandeling van een werkdocument
- Gedachtewisseling met mevrouw Wallström, ondervoorzitter van de Commissie 

(Constitutionele Zaken)

Verantwoordelijk commissielid: Andrew Duff  (ALDE)

Andrew Duff legt het werkdocument voor dat hij opgesteld heeft in aansluiting op de 
hoorzittingen van de kandidaat-commissarissen, die hij vorig najaar allemaal bijgewoond 
heeft.

Ondervoorzitter Margot Wallström van de Europese Commissie heeft vervolgnes haar 
persoonlijk oordeel over de procedure die gevolgd is en het werkdocument.

Sprekers: Jean-Luc Dehaene, Richard Corbett, Maria da Assunção Esteves, Alexander 
Stubb, Georgios Papastamkos en Ignasi Guardans Cambó (derde ondervoorzitter).

De voorzitter stelt voor om toestemming voor een initiatiefverslag te vragen, dat 
eventueel aanleiding tot een wijziging van het huishoudelijk reglement van het Europees 
Parlement kan geven.

De commissie stemt in.

Slotopmerkingen: Andrew Duff, Margot Wallström.

5. De institutionele aspecten van de oprichting van een Europese dienst voor extern 
optreden
AFCO/6/24461
Rapporteur: Elmar Brok (PPE-DE)

- Gedachtewisseling met mevrouw Wallström, ondervoorzitter van de Commissie 
(Constitutionele Zaken)

2004/2207(INI)
Ten principale: AFCO F* - Elmar Brok (PPE-DE)
Advies: AFET A* - Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE)

Rapporteur Elmar Brok geeft een overzicht van zijn eerste ideeën over het onderwerp.

Spekers: Jo Leinen (voorzitter), en vervolgens de ondervoorzitter van de Commissie, 
Margot Wallström.

Verdere sprekers: Johannes Voggenhuber (eerste ondervoorzitter), Jean-Luc Dehaene, 
Genowefa Grabowska, Andrew Duff, James Hugh Allister, Georgios Papastamkos, Ignasi 
Guardans Cambó (derde ondervoorzitter) en Richard Corbett.

In antwoord op een vraag van de voorzitter over een ontwerp van tijdschema zegt de 
rapporteur dat hij in dit stadium nog alle mogelijkheden open wenst te houden.

Elmar Brok sluit het debat af.
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De vergadering wordt om 18.30 uur geschorst.

*  *  *

Donderdag 20 januari 2005, 9.00 - 12.30 uur

De vergadering wordt op donderdag 20 januari 2005 om 9.13 uur hervat onder 
voorzitterschap van Jo Leinen, voorzitter.

2. Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:
* 16/11/2004
* 25/11/2004
* 29-30/11/2004

De notulen van de bovengenoemde vergaderingen worden goedgekeurd.

7. Benoeming van rapporteurs en rapporteurs voor advies; besluiten inzake de te 
volgen procedure
De voorzitter legt de commissie de volgende voorstellen van de coördinatoren voor het 
opstellen van verslagen voor, waar de commissie mee instemt:
- kaderovereenkomst Europees Parlement-Europese Commissie (waar momenteel over 

onderhandeld wordt); rapporteur: Jo Leinen (in zijn hoedanigheid van voorzitter);
- communicatiestrategie van de Europese Unie (mededeling van de Europese 

Commissie): advies aan de Commissie cultuur en onderwijs; rapporteur: Sylvia-
Yvonne Kaufmann (GUE/NGL: 1 punt);

- bescherming en bevordering van de grondrechten: advies aan de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken; rapporteur: Ignasi Guardans Cambó (ALDE:
2 punten);

- interpretatie van artikel 162, lid 2 van het Reglement: PSE-Fractie (1 punt) (rapporteur 
nog aan te wijzen);

- benoemingsprocedure voor de Europese Commissie [onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Conferentie van voorzitters]; rapporteur: Andrew Duff  (ALDE:
aantal punten nog te bepalen)

De commissie stelt daarnaast Ignasi Guardans Cambó (derde ondervoorzitter) als 
verantwoordelijke aan voor het verdere vervolg van haar werkzaamheden over het 
gelijkekansenbeleid, in antwoord op een aanvraag van 13 januari 2005 van Voorzitter 
Borrell namens de werkgroep op hoog niveau van het Europees Parlement, die zich met 
de aangelegenheid bezighoudt.

De commissie bevestigt eveneens de openbare hoorzitting van 15 maart a.s. over de 
Europese dienst voor optreden in het buitenland.

Op voorstel van Andrew Duff besluit ze ook om een studie over de weerslag van de 
rechtspraak van het Europees Hof van Justitie op de interninstitutionele betrekkingen en 
de grondrechten te vragen.

3. Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter brengt verslag uit van de 32ste bijeenkomst van de Conferentie van 
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gespecialiseerde organen van de lidstaten van de Europese Unie voor Europese en 
Gemeenschapsaangelegenheden (Cosac) op maandag 22 en dinsdag 23 november 2004 in 
Den Haag.

Andrew Duff merkt op dat er geruchten de ronde doen dat de voorzitter van de 
Cosac-Conferentie van plan zou zijn om op de Europese Raad van woensdag 22 en 
donderdag 23 maart 2005 voor de herziening van de strategie van Lissabon samen met de 
Voorzitter van het Europees Parlement op te treden.  Volgens hem dreigt dit in 
institutioneel opzicht als een stap achteruit beschouwd te worden.  De voorzitter belooft 
om de juistheid van de geruchten te onderzoeken.

Hij herinnert aan de 3de Internationale Conferentie over het federalisme van donderdag 3 
tot zaterdag 5 maart 2005 in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel. De 
Conferentie wordt georganiseerd door de Belgische federale en gefedereerde overheden.

Op donderdag 3 maart organiseert de Commissie constitutionele zaken en Europees 
bestuur van het Comité van de regio's in de namiddag een openbare hoorzitting over de 
fuctie van de regionale parlementen in het democratisch fungeren van de Europese Unie.

Er is een brochure gepubliceerd met de resultaten van de reeks conferenties over de 
Europese gedachte en de Europese waarden, die Nederland georganiseerd heeft onder 
zijn vorig voorzitterschap van de Raad.

Voor wat betreft de delegaties die de commissie heeft besloten om naar de nationale 
parlementen te sturen naar aanleiding van de ratificatieprocedures van het Verdrag tot 
instelling van een Europese grondwet herinnert de voorzitter aan de reis naar het Lager-
en Hogerhuis in Londen op dinsdag 25 januari 2005. Hij kondigt ook een delegatie naar 
de nationale assemblee en de senaat in Parijs aan.

De parlementen van Portugal, Polen en Hongarije hebben zich ook bereid verklaard om 
een delegatie van de commissie te ontvangen.

James Hugh Allister komt op zijn vraag van gisterenavond bij de aanvang van de 
vergadering terug: volgens hem biedt de samenstelling van de delegatie naar Londen 
geen waarborgen voor de rechten van de minderheden.

Ashley Mote sluit zich daarbij aan en vraagt dat de delegaties het aantal stemmen voor en 
tegen de grondwet op de plenaire vergadering weerspiegelen.  Hij dringt aan om zelf deel 
uit te maken van de delegatie naar Estland.

Sprekers tijdens het debat dat daarop volgt: Jens-Peter Bonde, Johannes Voggenhuber 
(eerste ondervoorzitter) - klaagt over het wegblijven van tolken, die tot nog toe met de 
delegaties meegereisd zijn -, Wojciech Wierzejski, - vraagt een stemming over de 
samenstelling van elke delegatie -, Richard Corbett, Andrew Duff, Jens-Peter Bonde, 
James Hugh Allister, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Borut Pahor - merkt 
op dat het Sloveens parlement op dinsdag 1 februari over de ratificatie van de Europese 
grondwet stemt -, Richard Corbett en Maria da Assunção Esteves.

De voorzitter wijst erop dat de delegaties van de commissie het officieel standpunt van 
het Europees Parlement moeten verdedigen zoals het gebleken is uit de stemming van de 
plenaire vergadering op woensdag 12 januari.  Hij neemt akte van de wens van Ashley 
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Mote en de opmerking van Johannes Voggenhuber en brengt het voorstel van Mote voor 
de samenstelling van de delegaties in stemming.

De commissie wijst het voorstel van de hand en besluit om zich aan de methode-D'Hondt 
te houden, met dien verstande dat alle fracties de gelegenheid krijgen om in de loop van 
het jaar in een delegatie vertegenwoordigd te zijn.

Vervolgens bepaalt ze bij stemming de lijst van deelnemers voor de twee delegaties die 
ze al besloten te sturen heeft:
- Londen: Jo Leinen, Richard Corbett, György Schöpflin (vervangt Íñigo Méndez de 

Vigo), Alexander Stubb en Andrew Duff.
- Parijs: Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Luc Dehaene, Mercedes Bresso en 

Bronislaw Geremek.

8. Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-1013
AFCO/6/24472

PA - PE350.118 v01-00
Rapporteur voor advies: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

- Behandeling ontwerpadvies
- Vaststelling van de termijn voor de indiening van amendementen

2004/2209(INI) COM(2004)0487
Ten principale: FINP F - Reimer Böge (PPE-DE)

Johannes Voggenhuber, rapporteur, licht zijn ontwerpadvies toe.

Sprekers: Jo Leinen (voorzitter), Andrew Duff, Richard Corbett, Alexander Stubb, Sérgio 
Sousa Pinto en Maria da Assunção Esteves.

De rapporteur beantwoordt de opmerkingen en kondigt een herziene versie van zijn 
ontwerp aan.

Verdere opmerkingen: Richard Corbett en Andrew Duff.

De termijn voor indiening van amendementen wordt vastgesteld op woensdag 2 februari 
2005 om 12.00 uur en de stemming in de commissie vindt plaats tijdens de buitengewone 
vergadering in Straatsburg op donderdag 24 februari 2005.

9. Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Parlement: wijziging van de titel 
van hoofdstuk 4 onder Titel I en de artikelen 29 en 30
AFCO/6/25335
- Gedachtewisseling over document B6-0087/2004 van Maciej Marian Giertych en 

Wojciech Wierzejski
- Besluit inzake de te volgen procedure

Wojciech Wierzejski licht het voorstel toe dat hij samen met Maciej Marian Giertych 
ingediend heeft.

Sprekers: Alexander Stubb, Richard Corbett, Johannes Voggenhuber (eerste 
ondervoorzitter), Andrew Duff, György Schöpflin, Maria da Assunção Esteves, Sérgio 
Sousa Pinto, Antoine Duquesne, James Hugh Allister en Jo Leinen (voorzitter).
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Wojciech Wierzejski beantwoordt de vragen.

De commissie besluit met 11 stemen voor en 2 tegen om artikel 202, lid 1, tweede alinea 
van het Reglement toe te passen en het voorstel niet voor te leggen aan het Parlement.

10. Diversen
Geen

11. Datum en plaats van de volgende buitengewone vergadering:
donderdag 24 februari 2005 te Straatsburg.

12. Datum en plaats van de volgende gewone vergadering
maandag 14 en dinsdag 15 maart 2005 te Brussel.

De vergadering wordt om 11.36 uur gesloten.
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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/Deputes/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 Piks (1), Marie-Line Reynaud, Sérgio Sousa Pinto (2), Alexander Stubb, Wojciech Wierzejski

Stedfortrædere/Stellvertreter/??απληρωτές/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/Ordforande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./??τιπρόεδρος/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/Lasnä/Närvarande den.

(1) mercredi, 19 janvier 2005
(2) jeudi, 20 janvier 2005
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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 president/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/Comissao/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./??τιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordforande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjansteman


