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Alkotmányügyi Bizottság

AFCO_PV(2006)0123_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2006. január 23-án, 15.00–18.30-ig és

a 2006. január 24-én, 09.30–13.00-ig tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülés 2005. január 23-án, hétfőn, 15 óra 14 perckor nyílik meg Jo Leinen asszony (elnök) 
elnökletével.

1. A napirendtervezet elfogadása AFCO_OJ(2006)0123_1

A napirendtervezetet a jelen jegyzőkönyvnek megfelelően elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy Elisabeth Arnold asszony, a Folketing (dán 
parlament) európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke Koppenhágában rekedt egy 
légi közlekedési sztrájk miatt, és nem tud részt venni az ülésen.

Az elnök gratulál Bronisław Geremek úrnak az Európáért Jean Monnet Alapítvány 
elnökévé való közelmúltbeli kinevezése miatt.  

Az elnök a bizottság elé terjeszti, s az elfogadja a következő határozati javaslatokat a 
koordinátorok legutóbbi, 2005. november 23-i ülésén elfogadottaknak megfelelően:

– Marie-Line Reynaud asszony jelölése az „Eljárási Szabályzat módosítása a belső 
eljárásoknak a közösségi jogalkotás egyszerűsítésével kapcsolatos követelményekhez 
való hozzáigazítása céljából” téma (2005/2238(REG)) előadójául

– Ingo Friedrich úr jelölése a „nem jogalkotási eljárásokkal kapcsolatos hatásköri 
összeütközések megoldásának elősegítésére irányuló rendelet értelmezése/módosítása” 
téma (2005/2239(REG)) előadójául. 

Az elnök tudatja, hogy 2006. január 31-én Brüsszelben parlamentközi konferenciát 
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tartanak a lisszaboni stratégiáról.  Meghívja a képviselőket, hogy vegyenek részt ezen az 
eseményen, amely inspirációs forrásként szolgálhat azon parlamentközi fórumok 
számára, amelyeket az Európai Parlamentnek kell szervezni a nemzeti parlamentekkel 
együttműködésben, a 2005. január 19-én plenáris ülés keretében, a mérlegelés 
időszakáról elfogadott állásfoglalásnak megfelelően.

3. Az alábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása:

2005. október 3-4., Brüsszel PV - PE 364.743v01-00
2005. október 13-14., Brüsszel PV - PE 364.744v01-00
2005. október 24., Strasbourg PV - PE 367.619v01-00
2005. november 17., Strasbourg PV - PE 367.628v01-00

A jegyzőkönyveket elfogadják.

4. Egyéb

Jens-Peter Bonde úr felszólal és értelmezést kér az Európai Parlament eljárási 
szabályzatának az egy szöveg bizottsághoz történő visszautalási kérvényéről szóló 
szavazások sorrendjére és ugyanezen szöveg indítványainak az elutasítására vonatkozó 
rendelkezéseiről. Úgy ítéli meg, hogy először a radikálisabb javaslatról kellene szavazni. 
Az elnök emlékeztet, hogy egy ilyen kérelmet a Parlament elnökének kell az 
Alkotmányügyi Bizottság elé vinni és javasolni, hogy terjessze a kérdést a 
képviselőcsoportok elnökeinek értekezlete elé. Richard Corbett felszólalásában támogatja 
az elnök álláspontját, alternatívaként felvetve Jens-Peter Bonde számára azt a 
lehetőséget, hogy nyújtson be egy az eljárási szabályzat módosítására vonatkozó 
javaslatot.

5. Jelentés az európai politikai pártokról – az alapokmánnyal kapcsolatos 
tapasztalatok és távlati lehetőségek

AFCO/6/31818 PR - PE 367.786v01-00
2005/2224(INI)

Előadó: Jo Leinen (PSE)

- Jelentéstervezet vizsgálata
- A módosító javaslatok előterjesztése határidejének megállapítása

Az elnök bemutatja jelentését. Andrew Duff, Jens-Peter Bonde, Íñigo Méndez de Vigo, 
Richard Corbett, Bronisław Geremek, James Hugh Allister és Maria da Assunção Esteves 
felszólalásai. Az előadó válaszol a kollégák kérdéseire. Az elnök berekeszti a vitát, 
amelyet kedden reggel lehet folytatni az ülés végén, ha a képviselők, akik nem voltak 
jelen, fel kívánnak szólalni.

A jelentéstervezetre vonatkozó módosító javaslatok benyújtási határideje 2006. február 
1., szerda, 19.00.
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6. Az elbírálás alatt álló jogalkotási javaslatok vizsgálatának eredménye

AFCO/6/31691
2005/2214(INI)
COM(2005)0462

Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL)

- a Jogi Szolgálat véleményének bemutatása
- Eszmecsere

Az elnök megadja a szót az előadónak témája bemutatására. Ezt követően az elnök 
megadja a szót Christian Pennera úrnak, a Parlament Jogi Szolgálata képviselőjének, aki 
bemutatja az előadó kérelmére a Jogi Szolgálat által a Bizottság javaslatainak 
visszavonásával kapcsolatos jogi korlátokról kidolgozott véleményt. Az elnök, Maria 
Berger és Íñigo Méndez de Vigo felszólalásai. Christian Pennera válaszol a képviselők 
által feltett kérdésekre. Az előadó összefoglalja a vitában felmerül legfontosabb 
gondolatokat és javasolja, hogy megfelelő időben nyújtsanak be jelentéstervezetet, hogy 
a bizottság elfogadhassa március végén. Az elnök berekeszti a vitát.

7. Komitológia

Az elnök megadja a szót Richard Corbett úrnak, hogy bemutassa a „komitológia” 
tárgyában tett legutóbbi intézményközi fejlesztéseket. Andrew Duff felszólalása. Az 
elnök berekeszti a vitát.

Az ülést 17.04-kor berekesztik és 2006. január 24-én kedden 09.35-kor folytatják Jo Leinen 
(elnök) elnökletével.

8. Az elnök közleményei

Az elnök a bizottság elé terjeszti, s az elfogadja a következő határozati javaslatokat a 
koordinátorok legutóbbi, 2005. november 23-i ülésén elfogadottaknak megfelelően. 

– Marie-Line Reynaud asszony előadónak jelölése a Jogi Bizottság saját 
kezdeményezésű jelentéséhez (előadó Giuseppe Gargani) megerősített együttműködési 
eljárás keretében a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló 
bizottsági közleményről (2006/2006(INI));

– az Eljárási Szabályzat 158. cikkére vonatkozó módosítási javaslatról szóló jelentés 
(B6-0616/2005) elkészítésének odaítélése a PPE-DE számára, amely a legrövidebb 
határidőn belül előadót javasol;

– a koordinátorok javaslata arról, hogy levél formájában válaszoljanak a Paolo Cirino 
Pomicino és Raffaele Lombardo által előadott állásfoglalási indítványra az európai 
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alkotmányos folyamat megújításáról (B6-0617/2005), tekintve hogy a Parlament 
január 19-én elfogadta Andrew Duff és Johannes Voggenhuber jelentését a mérlegelés 
időszakáról: az Európai Unióról folytatott vita értékelésének kerete, témakörei és 
összefüggései;

– A finn parlamentbe, Helsinkibe 2006. március 7-8-án készülő küldöttség összetétele:
Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Jens-Peter Bonde, Carlos 
Carnero González és Alain Lamassoure.
James Hugh Allister felszólalása: tiltakozik a független képviselők kirekesztése ellen 
abból a parlamenti bizottság által delegált küldöttségből, amelynek látogatást kell 
tenni a finn parlamentben Helsinkiben 2006. március 7-8-án. Az elnök elmagyarázza a 
kritériumokat, amelyek alapján meghatározták az összetételt és emlékeztet rá, hogy 
Ashley Mote korábbi küldöttségekben már részt vett,  ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 
lesznek még delegációk, amelyekben bizonyára mindenki részt vehet majd.

9. Javaslat a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre

AFCO/6/27513 PA - PE 364.987v02-00
2005/0017(COD) AM - PE 367.658v01-00
COM(2005)0081

A vélemény előadója: Borut Pahor (PSE)

- Véleménytervezet elfogadása
- A módosítások benyújtási határideje: 2005. december 14., 21.00

Az előadó távollétében, aki ezért elnézést kért, az elnök megadja a szót Maria da 
Assunção Esteves asszonynak, aki visszavonja 12., 14., és 16., módosítását. Richard 
Corbett felszólalása. Az elnök szavazásra bocsátja a véleménytervezetet. A 
véleménytervezetet, amely a következő módosításokat tartalmazza: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 
15, 19, 21, 22, 23 (az előadó nevében egy szóbeli toldással) és 24, elfogadják 15 mellette, 
1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.

10. Javaslat a 2007–2013. évi, aktív európai polgárságot támogató „Európai 
polgárokat” című program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatról

AFCO/6/27933 PA - PE 364.958v01-00
2005/0041(COD) AM - PE 367.799v01-00
COM(2005)0116

A vélemény előadója: Maria da Assunção Esteves (PPE-DE)

- Véleménytervezet elfogadása
- A módosítások benyújtási határideje: 2005. december 14., 21.00

Az elnök szavazásra bocsátja a véleménytervezetet, amit elfogadnak 15 mellette, 1 
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ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, az előadó által javasolt valamennyi módosítással 
(kivéve a 3., 33. és 38. tárgytalanná vált módosítás) és a Jo Leinen által javasolt 44., 45., 
és 46., módosítással együtt.

Richard Corbett felszólalása, aki kéri, hogy az előadó bizonyos módosításairól 
tömbösítve szavazzanak és Íñigo Méndez de Vigo felszólalása, amelynek során gratulál 
az előadónak.

10.10-kor az elnök megszakítja az ülést 20 percre: Ursula Plassnik asszony, az Osztrák 
Köztársaság külügyminisztere és a Tanács soros elnöke érkezéséig. Az ülés 10.35-kor újra 
megnyitják Jo Leinen (elnök) elnökletével.

11. Ülés Ursula Plassnik asszonnyal, az Osztrák Köztársaság külügyminiszterével, a 
Tanács soros elnökével

Az elnök üdvözli Ursula Plassnik asszonyt és megadja neki a szót. A Tanács soros 
elnökének felszólalása után az elnök átadja a szót a képviselők számára. Az elnök, de 
Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Johannes Voggenhuber, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, James Hugh Allister, Reinhard Rack, Genowefa 
Grabowska, Bronisław Geremek, Maria Berger, Alexander Stubb, Carlos Carnero 
González, Andreas Mölzer, Maria da Assunção Esteves és Borut Pahor felszólalása. Az 
elnök megadja a szót a Tanács soros elnökének, hogy válaszoljon a képviselők által 
megfogalmazott kérdésekre. Az elnök megköszöni a Tanács soros elnökének hogy részt 
vett az ülésen és elköszön tőle. 

12. Egyéb kérdések

Nincs.

13. A következő ülés időpontja és helye

2006. február 21., kedd, 15.00–18.30-ig, Brüsszel
2006. február 22., szerda 09.00–12.30-ig, Brüsszel

Az ülést 12.32-kor rekesztik be.
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