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ACTA
da reunião de quarta-feira, 19 de Janeiro de 2005, das 15h00 às 18h30,

e quinta-feira, 20 de Janeiro de 2005, das 9h00 às 12h30.
BRUXELAS

Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2005, das 15h00 às 18h30

A reunião tem início às 15h12 de quarta-feira, 19 de Janeiro de 2005, sob a presidência de Jo 
Leinen, presidente.

James Hugh Allister levanta a questão da composição da delegação da comissão que deverá 
deslocar-se  a Londres em 25 de Janeiro.

O presidente salienta que este ponto será tratado no dia seguinte.

1. Aprovação da ordem do dia
A ordem do dia é aprovada sem alterações, com base no projecto que consta do 
documento AFCO (2005)0119_1, mas o presidente anuncia que os pontos 2 e 3 serão 
tratados no dia seguinte e os pontos 5 e 6 invertidos.

Estando representados o Conselho e a Comissão Europeia

4. Encontro com Nicolas Schmit, Presidente em exercício do Conselho, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e da Imigração do Grão-Ducado do Luxemburgo.
Na sua intervenção introdutória, o Presidente em exercício do Conselho evoca o processo 
de ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, a política de 
comunicação da União Europeia e os elementos do Tratado Constitucional que podem 
constituir, desde já, objecto de trabalhos preparatórios ou inspirar a orientação política a 
seguir.

Responde, em seguida, a cada uma das perguntas colocadas pelos seguintes deputados: Jo 
Leinen (presidente), Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Johannes 
Voggenhuber (primeiro vice-presidente), Sylvia-Yvonne Kaufmann, James Hugh 
Allister, Alexander Stubb, Carlos Carnero González, Genowefa Grabowska, Ignasi 
Guardans Cambó (terceiro vice-presidente), Ingo Friedrich e Daniel Hannan.
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6. Audição do Comissário (2004)
AFCO/6/22495

CM - PE 346.871 v02-00
DT - PE 347.069 v01-00
DT - PE 350.005 v04-00

- Apreciação de um documento de trabalho
- Troca de pontos de vista com Margot Wallström, vice-presidente da Comissão 

Europeia, responsável pelos Assuntos Constitucionais

Membro responsável pelo acompanhamento do dossiê: Andrew Duff (ALDE)

Andrew Duff apresenta o documento de trabalho que redigiu após ter acompanhado 
globalmente o último processo de audição dos comissários indigitados, que se realizou no 
Outono de 2004.

A vice-presidente da Comissão Europeia, Margot Wallström, formula, em seguida, a sua 
avaliação pessoal do procedimento seguido e do documento de trabalho.

Intervêm no debate os seguintes deputados: Jean-Luc Dehaene, Richard Corbett, Maria 
da Assunção Esteves, Alexander Stubb, Georgios Papastamkos e Ignasi Guardans Cambó 
(terceiro vice-presidente).

O presidente propõe que se solicite autorização para redigir um relatório de iniciativa 
sobre o assunto, que poderá seguidamente conduzir, se for caso disso, a uma modificação 
do Regimento do Parlamento.

A comissão exprime o seu acordo a esta proposição.

Para concluir o debate intervêm Andrew Duff, e Margot Wallström.

5. Aspectos institucionais da criação de um serviço europeu de acção externa
AFCO/6/24461
Relator: Elmar Brok (PPE-DE)

- Troca de pontos de vista com Margot Wallström, Vice-Presidente da Comissão 
Europeia, responsável pela pasta dos Assuntos Constitucionais

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

Elmar Brok, relator, expõe as suas ideias preliminares relativas ao objecto do relatório 
que lhe foi confiado.

Intervêm Jo Leinen (presidente) e Margot Wallström, seguido pela vice-presidente da 
Comissão Europeia.

Em seguida, usam da palavra: Johannes Voggenhuber (primeiro vice-presidente),      
Jean-Luc Dehaene, Genowefa Grabowska, Andrew Duff, James Hugh Allister, Georgios 
Papastamkos, Ignasi Guardans Cambó (terceiro vice-presidente) e Richard Corbett.
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Interrogado pelo presidente sobre o projecto de calendário, o relator diz preferir, nesta 
fase, manter todas as opções abertas.

Intervém Elmar Brok para concluir o debate.

A reunião é suspensa às 18h30.

*  *  *

Quinta-feira, 20 de Janeiro de 2005, das 9h00 às 12h30

A reunião prossegue às 9h13 do dia seguinte, quinta-feira, 20 de Janeiro de 2005, sob a 
presidência de Jo Leinen, presidente.

2. Aprovação das actas das reuniões de:
* 16/11/2004
* 25/11/2004
* 29-30/11/2004

São aprovadas as actas das reuniões supramencionadas.

7. Designação de relatores e relatores de parecer; decisão sobre os processos a adoptar
O presidente submete à apreciação da comissão, que aceita, as seguintes propostas para a 
elaboração de relatórios formuladas pelos coordenadores:
- Acordo-quadro Parlamento Europeu - Comissão Europeia (em fase de negociação); 

relator: Jo Leinen (enquanto presidente da comissão);
- Estratégia de comunicação da União Europeia (comunicação da Comissão Europeia): 

parecer destinado à Comissão da Cultura e da Educação; relatora: Sylvia-Yvonne 
Kaufmann (GUE/NGL: 1 ponto);

- Promoção e protecção dos direitos fundamentais: parecer destinado à Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos; relator: Ignasi Guardans Cambó 
(ALDE: 2 pontos);

- Pedido de interpretação do nº 2 do artigo 162° do Regimento: atribuído ao Grupo PSE 
por 1 ponto (relator ainda por designar);

- Procedimento de investidura da Comissão Europeu [sob reserva de autorização da 
Conferência dos Presidentes]; relator: Andrew Duff (ALDE: número de pontos ainda 
por determinar)

Por outro lado, a comissão incumbe Ignasi Guardans Cambó (terceiro vice-presidente) de 
acompanhar os trabalhos da política de igualdade de oportunidades, em resposta ao 
pedido que o presidente Borrell apresentou em 13 de Janeiro de 2005, em nome do Grupo 
de Alto Nível do Parlamento encarregado do dossiê.

A comissão confirma igualmente a realização, na manhã de terça-feira, 15 de Março de 
2005, de uma audição pública sobre o Serviço Europeu de Acção Externa.

Por proposta de Andrew Duff, a comissão decide, ainda, solicitar a elaboração de um 
estudo sobre o impacto da jurisprudência do Tribunal de Justiça da Comunidades 
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Europeias nos domínios das relações interinstitucionais e dos direitos fundamentais. 

3. Comunicações do presidente
O presidente refere sucintamente os trabalhos da 32ª reunião da Conferência dos Órgãos 
Especializados em Assuntos Comunitários dos Parlamentos da União Europeia 
(COSAC), que se realizou em Haia (Países Baixos) na segunda-feira, 22, e terça-feira, 23 
de Novembro de 2004.

A este respeito, Andrew Duff faculta informações, segundo as quais o Presidente da 
COSAC teria intenção de intervir ao lado do Presidente do Parlamento Europeu no
Conselho Europeu que se realizará na quarta-feira, 22, e na quinta-feira, 23 de Março de 
2005, sobre a revisão da Estratégia de Lisboa. No seu entender, este facto poderá a ser 
considerado, no plano institucional, como um passo para trás. O presidente compromete-
se a verificar a exactidão destas informações. 

O presidente recorda que, de quinta-feira, 3, a sábado, 5 de Março de 2005, se realizará 
nas instalações do Parlamento Europeu em Bruxelas, a terceira Conferência Internacional 
sobre o Federalismo, organizada pelas autoridades federais e federadas belgas.

Informa a comissão sobre a organização de uma audição pública sobre o papel dos 
Parlamentos regionais na vida democrática da União, a realizar na tarde de quinta-feira, 3 
de Março de 2005, pela Comissão dos Assuntos Constitucionais e da Governação 
Europeia do Comité das Regiões. 

Assinala a publicação de uma brochura com os resultados da série de conferências 
organizada pela anterior Presidência neerlandesa do Conselho sobre a ideia da Europa e 
os valores europeus.

Relativamente às delegações que a comissão decidiu enviar aos Parlamentos nacionais no 
contexto dos processos de ratificação do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa, o presidente relembra a deslocação a Londres, prevista para terça-feira, 5 de 
Março de 2005, para visitar a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, e anuncia a 
deslocação a Paris, à Assembleia Nacional e ao Senado. 

Refere que os Parlamentos de Portugal, da Polónia e da Hungria mostraram igualmente a 
sua disponibilidade para receber uma delegação da comissão.

James Hugh Allister volta à questão que levantou na véspera, no início da reunião, 
relativa à composição da delegação que se deslocará a Londres, a qual, em seu entender, 
não assegura os direitos das minorias.

Ashley Mote associa-se a esta intervenção e pede que as delegações reflictam a proporção 
dos votos expressos em sessão plenária a favor e contra a Constituição. Insiste na sua 
integração na delegação que se deslocará à Estónia.

Intervêm no debate, que se segue, os deputados: Jens-Peter Bonde, Johannes 
Voggenhuber (primeiro vice-presidente) - que lamenta a inexistência de interpretação 
prevista, até à presente data, nas deslocações das delegações, - Wojciech Wierzejski - que 
solicita uma votação da composição de cada delegação -, Richard Corbett, Andrew Duff, 
Jens-Peter Bonde, James Hugh Allister, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
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Borut Pahor - que assinala que o Parlamento esloveno irá proceder à votação da 
ratificação da Constituição Europeia na próxima terça-feira, 1 de Fevereiro -, Richard 
Corbett e Maria da Assunção Esteves.

O presidente sublinha que as delegações da comissão devem expressar o ponto de vista 
oficial do Parlamento Europeu, tal como resultou da votação realizada em sessão plenária 
na quarta-feira, 12 de Janeiro de 2005. Toma nota do desejo expresso por Ashley Mote e 
da observação formulada por Johannes Voggenhuber e submete a votação a proposta do 
primeiro relativa à determinação da composição das delegações.

A comissão rejeita esta proposta e decide cingir-se ao método de Hondt, ficando 
estabelecido que todos os grupos políticos terão a possibilidade de se fazer representar 
numa das delegações previstas ao longo do ano.

Aprova, por votação, a composição nominal das duas delegações já decididas:
- Londres: Jo Leinen, Richard Corbett, György Schöpflin (em substituição de Íñigo 

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

Bronisław Geremek.

8. Desafios políticos e recursos orçamentais da União alargada para o período 2007-
1013
AFCO/6/24472

PA - PE350.118 v01-00
Relator de parecer: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

- Apreciação de um projecto de parecer
- Fixação do prazo para a entrega de alterações

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

Johannes Voggenhuber, relator, apresenta o seu projecto de parecer.

Intervenções: Jo Leinen (presidente), Andrew Duff, Richard Corbett, Alexander Stubb, 
Sérgio Sousa Pinto e Maria da Assunção Esteves.

O relator responde aos intervenientes e anuncia que irá apresentar uma versão revista do 
projecto.

Intervêm novamente: Richard Corbett e Andrew Duff.

O prazo para a entrega de alterações irá expirar às 12h00 de quarta-feira, 2 de Fevereiro 
de 2005, e a votação em comissão terá lugar numa reunião extraordinária a realizar na 
quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2005, em Estrasburgo.

9. Proposta de alteração do Regimento do Parlamento Europeu: alteração do título do 
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Capítulo 4 e dos artigos 29º e 30º
AFCO/6/25335
- Troca de pontos de vista sobre o documento B6-0087/2004 elaborado por Maciej 

Marian Giertych e Wojciech Wierzejski
- Decisão sobre o procedimento a adoptar

Wojciech Wierzejski apresenta a proposta que apresentou juntamente com Maciej Marian 
Giertych.

Intervêm os seguintes deputados: Alexander Stubb, Richard Corbett, Johannes 
Voggenhuber (primeiro vice-presidente), Andrew Duff, György Schöpflin, Maria da 
Assunção Esteves, Sérgio Sousa Pinto, Antoine Duquesne, James Hugh Allister e Jo 
Leinen (presidente).

Wojciech Wierzejski responde aos intervenientes.

Em aplicação do nº 1, segunda parágrafo, do artigo 202º do Regimento, a comissão 
decide (11 votos a favor e 2 contra) não submeter esta proposta ao Parlamento.

10. Diversos
Nada a assinalar.

11. Data e local da próxima reunião extraordinária:
Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2005, em Estrasburgo.

12. Data e local da próxima reunião ordinária:
Segunda-feira, 14 de Março de 2005, em Bruxelas.

A reunião é dada por concluída às 11h36.
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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 Piks (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-Président/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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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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