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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2005)0606_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Έκτακτη συνεδρίαση της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2005, ώρα 7 μ.μ. έως 9 μ.μ.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2005 στις 7.05 μ.μ. υπό την προεδρία του  
προέδρου Jo Leinen..

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης
Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς τροπολογίες, επί τη βάσει του σχεδίου που 
υπήρχε στο έγγραφο AFCO (2005)0606_1.

3. Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής
AFCO/6/26425
Εισηγήτρια: Andrew Duff (ALDE)

- Έγκριση σχεδίου έκθεσης
- Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 28.04.2005, 12 μεσημβρινή

2005/2024(INI)
Επί της ουσίας : AFCO F -  Andrew Duff (ALDE) PR - PE355.359 v02-00

AM - PE355.747 v02-00
AM - PE357.790 v01-00

Ο κ. Andrew Duff σχολιάζει τις δύο τροπολογίες συμβιβασμού που κατέθεσε και 
δέχεται να τροποποιήσει τη δεύτερη βάσει προφορικής τροπολογίας του Jean-Louis 
Bourlanges, ο οποίος επέφερε διόρθωση γραμματικής φύσης.
Ο Ashley Mote αμφισβητεί τη διατύπωση της τροπολογίας 1 που αναφέρεται στη 
Συνταγματική Συνθήκη, η οποία δεν είναι πλέον δυνατόν αν τεθεί σε ισχύ μετά από το 
αρνητικό αποτέλεσμα του γαλλικού και του ολλανδικού δημοψηφίσματος.
Η επιτροπή προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος που 
περιλαμβάνεται στο σχέδιο έκθεσης.
Εγκρίνονται οι τροπολογίες 1, 2, 5, 6, 7 και 9, καθώς και οι τροπολογίες συμβιβασμού 
1 και 2 (η τελευταία αυτή όπως τροποποιήθηκε, βλέπε ανωτέρω), ενώ οι τροπολογίες 
3, 4, 8 και 10 εκπίπτουν. 
Εγκρίνεται η τροποποιηθείσα πρόταση ψηφίσματος με 14 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 0 
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αποχές.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου
Ο πρόεδρος παρουσιάζει στην επιτροπή, η οποία τα εγκρίνει, τα αποτελέσματα της 
συνεδρίασης των συντονιστών που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2005.

• Ορισμός εισηγητών:
− Αναθεώρηση της κοινής Δήλωσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες 

εφαρμογής της διαδικασίας συναπόφασης (διοργανική συμφωνία):
εισηγητής: Jo Leinen [ΕΣΚ, 2 μονάδες];

− σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών οργανισμών (COM(2005)0059):
εισηγητής: ..... [ΕΛΚ-ΕΔ , 2 μονάδες]:

− γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με τα νέα μέσα 
και τη μεταρρύθμιση του δικαιοδοτικού συστήματος στο Σύνταγμα: 
εισηγητής: ..... [ΕΛΚ-ΕΔ , 1 μονάδα]:

− γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών:
εισηγητής: Borut Pahor [ΕΣΚ, 1 μονάδα];

− γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με 
πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
καταρτίζει το πρόγραμμα "Πολίτες της Ευρώπης", με στόχο την προώθηση της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, για την περίοδο 2007-2013
εισηγητής: ..... [GUE/NGL, 1 μονάδα]

− γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια:
εισηγητής: ..... [ΕΣΚ, 1 μονάδα].

• Επισκέψεις αντιπροσωπειών της επιτροπής
Ο πρόεδρος εκθέτει τα πεπραγμένα της επίσκεψης της Δευτέρας 30 και τρίτης 31 
Μαΐου στο Ταλίν (Εσθονία) και υπενθυμίζει το επόμενο ταξίδι στη Βαρσοβία 
(Πολωνία), τη Δευτέρα 27 και τρίτη 28 Ιουνίου 2005, που προβλέπεται να 
πραγματοποιήσει αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον ίδιο, τα μέλη Richard 
Corbett,Bronislaw Geremek ή Andrew Duff, δύο μέλη της ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ και 
ενδεχομένως ένα μέλος της ομάδας ΕΕΕ
Παρεμβαίνει ο Jens-Peter Bonde, ο οποίος επαναλαμβάνει το αίτημά του να 
περιληφθούν στις αντιπροσωπείες της επιτροπής και οι υποστηρικτές του όχι στο 
Σύνταγμα.

4. Διαδικασία κύρωσης του Σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση
- Ανταλλαγή απόψεων
Ο πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση αναφερόμενος στην προηγούμενη συζήτηση, στα 
πλαίσια της έκτακτης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2005, μετά από την άρνηση του γαλλικού και του ολλανδικού λαού 
να επικυρώσουν τη συνταγματική συνθήκη.  Υπενθυμίζει ωστόσο το περιεχόμενο της 
δήλωσης αριθ. 30 στην τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που ενέκρινε 
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το τελικό κείμενο της συνθήκης και αναφέρεται επίσης στο άρθρο 18 της σύμβασης 
της Βιέννης σχετικά με το δίκαιο των συνθηκών.  Τέλος, προτείνει να 
πραγματοποιηθεί σύνοδος της ολομέλειας αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στις δυσχέρειες 
στις οποίες προσκρούει η διαδικασία κύρωσης του Συντάγματος. 
εν συνεχεία παρεμβαίνουν στη συζήτηση τα μέλη Richard Corbett, Alexander Stubb, 
Andrew Duff, Johannes Voggenhuber, πρώτος αντιπρόεδρος, Gyorgy Schöpflin, 
James Hugh Allister, Ashley Mote, Jens-Peter Bonde, Παναγιώτης Δημητρίου, 
Bronislaw Geremek, Riccardo Ventre, δεύτερος αντιπρόεδρος, Jean-Louis 
Bourlanges, Ignasi Guardans Cambo, τρίτος αντιπρόεδρος και Maria da Assuncão 
Esteves.
Ο πρόεδρος περατώνει τη συζήτηση υπενθυμίζοντας ότι θα συνεχισθεί κατά την 
επόμενη συνεδρίαση, στα πλαίσια της οποίας θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή 
απόψεων με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Μετανάστευσης του Λουξεμβούργου 

5. Διάφορα
Ουδέν

6. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2005, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 18.30 μ.μ., Βρυξέλλες·
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2005, από τις 9 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., Βρυξέλλες·
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2005, από τις 3 μ.μ. έως τις 4.45 μ.μ., Βρυξέλλες·

Η συνεδρίαση λήγει στις 8.55 μ.μ.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
?ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ?V/REGISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnokség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen (P), Johannes Voggenhuber (VP), Riccardo Ventre (VP), Ignasi Guardans Cambó (VP)

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Deputés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Bronislaw 
Geremek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo, Borut Pahor, Rihards Piks, Alexander Stubb

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/?ναπληρωτές/Substitutes/Suppleants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

Jean-Louis Bourlanges, Ryszard Czarnecki, Antoine Duquesne, Ashley Mote, Raimon Obiols i Germà, Georgios Papastamkos, 
Reinhard Rack, György Schöpflin

178 (2)

183 (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/?μερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kartības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Agenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Bemærkninger/Beobachter/Vaatlejad/?αρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer



PV\570005EL.doc PE 359.977v01-00

EL

Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du president/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök megh?vására/Fuq stedina tac-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Sυμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/?πιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottsag/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

F. Sipala (Secrétariat Général)

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/?λλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestades/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klatesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Partecipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Ostatní úcastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Gραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secretariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titk?rsága/Segretarjat gruppi politici/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

B. Scarascia Mugnozza

F. Clarke

W. Vanden Broucke

P. Prossliner

L. Pedersen

G. Locqueville
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Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Gραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du President/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
Peasekretäri büroo/Gραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secretaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitk?ri hivatal/Kabinett tas-Segretarju Generali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction genérale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatós?g/Direttorat Generali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

Lehmann

de Girolamo

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Oigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgalat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny odbor/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

R. Passos

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Gραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secretariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, F. Némoz-Hervens, J. Pacheco

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Paligs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

F. van der Elst

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/President/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/?ντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-President/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Vici 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputats/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/?πάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierednis/ 
Pareigunas/Tisztviselõ/Uffi?jal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcion?rio/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


