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NOTULEN
van de buitengewone vergadering van 24 februari 2005 van 14.00 - 15.15 uur

STRAATSBURG

De vergadering wordt op donderdag 24 februari 2005 om 14.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van de heer Jo Leinen, voorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda

De ontwerpagenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat het hoofddoel van deze buitengewone vergadering de 
goedkeuring betreft van het ontwerpadvies van de heer Voggenhuber over 
beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013, en dat er 
een quorum moet zijn voordat de stemming kan plaatsvinden (art. 185, lid 2, van het
Reglement).

De voorzitter deelt voorts mee dat de PSE-Fractie mevrouw Reynaud heeft 
voorgedragen als rapporteur voor de interpretatie van artikel 162 van het Reglement 
(geheime stemming). Dit voorstel wordt aangenomen.

De leden hebben een ontwerpversie van de kaderovereenkomst inzake de betrekkingen 
tussen het Europees Parlement en de Commissie ontvangen en de voorzitter deelt mee 
dat de commissie dit thema in haar volgende vergadering zal behandelen.

De voorzitter feliciteert de burgers van Spanje met de uitslag van het referendum over 
het Verdrag inzake de opstelling van een Grondwet voor Europa. Hij noemt de uitslag 
een zeer duidelijk "ja" voor de Grondwet en voor Europa, maar benadrukt de 
noodzaak van een grotere mobilisatie van de kiezers om te zorgen voor een hogere 
opkomst bij toekomstige referenda. Hij merkt voorts op dat er nog geen begrotingslijn 
is voor een voorlichtingscampagne.

In aanwezigheid van de Raad en de Europese Commissie
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3. Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013

AFCO/6/24472
PA - PE 350.118v01-00

AM - PE 353.534v01-00
Rapporteur voor advies: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)
- Goedkeuring ontwerpadvies

De rapporteur voor advies geeft een kort toelichting bij de diverse wijzigingen die in 
het ontwerpadvies zijn aangebracht.

Sprekers: Panayiotis Demetriou, de voorzitter, de rapporteur voor advies en Andrew 
Duff.

Besluit: Na de goedkeuring van een mondeling amendement (ingediend door 
Panayiotis Demetriou ter vervanging van de amendementen 1, 2, en 17) en de 
amendementen 3, 6, 8-10, 12 (gewijzigd door de auteurs), 13, 16, 18 en 19, wordt het 
ontwerpadvies goedgekeurd met 11 stemmen voor en 1 tegen.

4. Institutionele aspecten van het opzetten van een Europese dienst voor extern 
optreden

AFCO/6/24461
PR - PE 353.532v01-00

Rapporteur: Elmar Brok (PPE-DE)
- Behandeling ontwerpverslag

De voorzitter deelt mee dat dit document alleen beschikbaar is in het Duits en het 
Engels.

De rapporteur licht het ontwerpverslag toe.

Sprekers: de voorzitter, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff, de rapporteur, 
Bronislaw Geremek, Ignasi Guardans Cambó en Jean-Luc Dehaene.

Besluit: 1) Besloten wordt op dit moment geen termijn voor de indiening van 
amendementen vast te stellen. Hoewel het wellicht nodig zal zijn sneller te werken,
neemt de commissie kennis van het volgende voorlopige tijdschema: opstelling van 
een mondelinge vraag in de volgende vergadering van 14 en 15 maart; opstelling van 
een ontwerpresolutie voor de vergadering van 20 en 21 april; stemming over de 
resolutie in de commissie op 9 mei en een debat met stemming over dit onderwerp in 
de plenaire vergadering van 25 en 26 mei, in aanwezigheid van Javier Solana, de Hoge 
Vertegenwoordiger.  
2) Voor wat betreft de hoorzitting over de diplomatieke dienst, gepland voor 15 mei, 
wordt verwacht dat mevrouw Benita Ferrero-Waldner, de heer Lamberto Dini en de 
heer Günther Burghardt aanwezig zullen zijn. Voorts wordt het nuttig geacht als er een 
vertegenwoordiger van de Raad aanwezig zou zijn, bijvoorbeeld de heer Cloos, 
alsmede externe deskundigheid. De heer Duff stelt voor Sir Brian Crowe uit te 
nodigen.
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5. Rondvraag

Geen.

6. Datum en plaats van de volgende vergadering

De volgende vergadering van de Commissie constitutionele zaken wordt gehouden in 
Brussel op:

maandag 14 maart 2005
dinsdag 15 maart 2005

De vergadering wordt om 15.15 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), Ignasi Guardans Cambó (VP)#

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Bronisław Geremek, Daniel Hannan, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ínigo Méndez de Vigo

Stedfortrædere/Stellvertreter/??απληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Elmar Brok, Jules Maaten, Gérard Onesta, György Schöpflin, Kathy Sinnott

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) ...
(2) ...
(3) ...
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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: (*)
R. Garabello

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
P. Godts, R. Hack, P. Willaert

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. Scarascia Mugnozza
F. Clarke, D. von Bethlenfalvy
W. Vanden Broucke
P. Prossliner

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

Knudsen

F. de Girolamo

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

Schiffauer, Némoz-Hervens, Pacheco, Leonhardt, Punkstins, 
Zøfting-Larsen

Assist./Βοηθός van der Elst

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordforande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./??τιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/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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