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a 2005. június 6-án, hétfőn 19 – 21 között tartott rendkívüli ülésről

STRASBOURG

Az ülés 2005. június 6-án, hétfőn 19:05-kor vette kezdetét, Jo Leinen elnök elnökletével.

1. A napirendtervezet elfogadása
A napirendtervezetet módosítások nélkül elfogadják, az AFCO (2005)0606_1 számú 
dokumentumban közzétett tervezetnek megfelelően.

3. Jelentés az Európai Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról
AFCO/6/26425
Előadó: Andrew Duff (ALDE)
- Jelentéstervezet elfogadása
- A módosítások előterjesztésének határideje: 2005.04.28., 12:00

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

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

Andrew Duff magyarázatokat fűz az általa előterjesztett két megállapodásra irányuló 
módosításhoz, és a másodikra vonatkozóan elfogadja Jean-Louis Bourlanges szóbeli 
módosítási javaslatát, amely egy nyelvtani természetű korrekciót hajt végre a 
szövegen.
Ashley Mote vitába száll az 1. módosítás megfogalmazásával, amely az alkotmányos 
szerződésre hivatkozik, miközben ez utóbbi hatályba lépése a francia és holland 
népszavazásokon kinyilvánított negatív szavazatok következtében lehetetlenné vált.
A bizottság ezt követően szavazásra bocsátja a jelentéstervezetben foglalt 
állásfoglalási javaslatot. 
A bizottság elfogadja az 1., 2., 5., 6., 7. és 9. módosítást, valamint az 1. és 2.  
megállapodásra irányuló módosítást (utóbbit módosított formájában, ld. feljebb), míg a 
3., 4., 8. és 10. módosítások hatályukat vesztették.
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A Bizottság a fentiek szerint módosított állásfoglalástervezetet 14 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

2. Az elnök közleményei
Az elnök ismerteti a bizottsággal a koordinátorok 2005. május 25-én, szerdán tartott 
ülésének eredményeit, amelyeket a bizottság jóváhagy.
• Előadók kinevezése:

− az új együttdöntési eljárás gyakorlati intézkedéseiről szóló közös nyilatkozat 
(intézményközi egyezmény) felülvizsgálata: 
előadó: Jo Leinen [PSE, 2 pont];

− az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló intézményközi 
megállapodástervezet (COM(2005)0059): 
előadó: ..... [PPE-DE, 2 pont];

− vélemény a Jogi Bizottság részére a bírósági eljárások új eszközeiről és 
reformjáról az Alkotmányban:
előadó: ..... [PPE-DE, 1 pont];

− vélemény a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részére a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézete létrehozásáról szóló parlamenti és tanácsi 
rendeleti javaslatról: 
előadó: Borut Pahor [PSE, 1 pont];

− vélemény a Kulturális és Oktatási Bizottság részére az európai állampolgárság 
2007-3013 közötti időszakban történő előmozdítása érdekében az «Európai 
Polgárok» program létrehozásáról szóló parlamenti és tanácsi határozati 
javaslatról:
előadó: ..... [GUE/NGL, 1 pont];

− vélemény az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az 
európai állampolgárságról: 
előadó: ..... [PSE, 1 pont].

• A bizottság küldöttségeinek látogatásai
Az elnök beszámol a 2005. május 30-án, hétfőn és 31-én, kedden Tallinban 
(Észtország) tett látogatásról, és emlékeztet rá, hogy a következő, Varsóban 
(Lengyelország) sorra kerülő látogatás 2005. június 27-én, hétfőn és 28-án kedden 
esedékes, ahol a küldöttség tagjai maga az elnök, Richard Corbett, Bronislaw 
Geremek vagy Andrew Duff, a PPE-DE képviselőcsoport két tagja, illetve esetleg 
az UEN képviselőcsoport egy tagja lesznek.
Felszólal Jens-Peter Bonde, aki megismétli arra vonatkozó kérelmét, hogy az 
Európai Alkotmányt ellenzők táborának tagjai is helyet kaphassanak a bizottság 
küldöttségeinek tagjai között.

4. Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés ratifikációs eljárása
- Eszmecsere
Az elnök megnyitja a vitát, visszautalva a 2005. június 2-án, csütörtökön, az 
alkotmányos szerződést elutasító francia és holland népszavazások másnapján 
Brüsszelben tartott rendkívüli ülésen lezajlott eszmecserére. Ugyanakkor emlékeztet a 
szerződést véglegesítő Kormányközi Konferencia Záróokmánya 30. számú 
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nyilatkozatának tartalmára, valamint felidézi a Bécsi Egyezmény 18. cikkét a 
szerződések jogáról. Végezetül felveti a gondolatot, hogy a jövőben sor kerüljön egy 
plenáris ülésre, amelyet teljes egészében az alkotmányos folyamat során felmerült 
nehézségeknek szentelnének.
A vitában ezt követően a következő képviselők szólalnak fel: Richard Corbett, 
Alexander Stubb, Andrew Duff, Johannes Voggenhuber, első alelnök, Schöpflin 
György, James Hugh Allister, Ashley Mote, Jens-Peter Bonde, Panayiotis Demetriou, 
Bronisław Geremek, Riccardo Ventre, második alelnök, Jean-Louis Bourlanges, 
Ignasi Guardans Cambó, harmadik alelnök valamint Maria da Assunção Esteves.
Az elnök lezárja a vitát, emlékeztetve rá, hogy a kérdés megvitatása folytatódik a 
következő, 2005. június 14-én, kedd délután tartandó ülés során, melynek alkalmával 
eszmecserére kerül sor a Tanács Elnökével, a luxemburgi külügy- és bevándorlásügyi 
miniszterrel, Nicolas Schmittel.

5. Egyéb kérdések
Nincs egyéb kérdés

6. A következő ülés időpontja és helye
2005. június 13., hétfő, 15.00-18.30, Brüsszel
2005. június 14., kedd, 9.00-12.30, Brüsszel
2005. június 14., kedd, 15.00-16.45, Brüsszel

Az elnök az ülést 20.55-kor rekeszti be.
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Jo Leinen (P), Johannes Voggenhuber (VP), Riccardo Ventre (VP), Ignasi Guardans Cambó (VP)
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