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NOTULEN
van de vergadering van 23 januari 2006, 15.00 – 18.30 uur,

en 24 januari 2006, 9.30 - 13.00 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op 23 januari 2006 om 15.14 uur geopend onder voorzitterschap van Jo 
Leinen, voorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda AFCO_OJ(2006)0123_1

De ontwerpagenda wordt aangenomen met de wijzigingen die uit deze notulen blijken.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt  de commissie mede dat mevrouw Elisabeth Arnold, voorzitter van 
de Commissie Europese zaken van de Folketing (het Deense parlement) Kopenhagen 
niet kan verlaten vanwege een staking van het luchtpersoneel en dat zij de vergadering 
dus niet kan bijwonen.

De voorzitter feliciteert Bronisław Geremek met zijn recente benoeming als voorzitter 
van de stichting Jean Monnet pour l'Europe.

De voorzitter verzoekt de commissie haar goedkeuring te hechten (wat zij ook doet) 
aan de volgende voorstellen voor besluiten, waarover de coördinatoren het eens zijn 
geworden op hun vergadering van 23 november 2005:

– benoeming van Marie-Line Reynaud tot rapporteur inzake de wijziging van het 
Reglement ter aanpassing van de interne procedures aan eisen die verband houden 
met geval(len) van vereenvoudiging van de communautaire wetgeving 
(2005/2238(REG));
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– benoeming van Ingo Friedrich tot rapporteur inzake de interpretatie/wijziging van 
het Reglement om makkelijker een oplossing te vinden voor competentieconflicten, 
met name ten aanzien van niet-wetgevingsprocedures (2005/2239(REG)).

De voorzitter deelt mede dat op 31 januari 2006 in Brussel een interparlementaire 
conferentie over de Lissabon-strategie gehouden zal worden. Hij verzoekt de leden 
hieraan deel te nemen om inspiratie op te doen voor de interparlementaire forums die 
het EP tezamen met de nationale parlementen zal organiseren overeenkomstig de 
resolutie van 19 januari jl. over de denkpauze.

3. Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:

3 en 4 oktober 2005 in Brussel PV - PE 364.743v01-00
13 en 14 oktober 2005 in Brussel PV - PE 364.744v01-00
24 oktober 2005 in Straatsburg. PV - PE 367.619v01-00
17 november 2005 in Straatsburg. PV - PE 367.628v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

4. Rondvraag

Jens-Peter Bonde verzoekt om een interpretatie van de bepalingen van het Reglement 
van het Parlement die betrekking hebben op de volgorde van stemming over 
verzoeken om terugverwijzing van een tekst naar een commissie en voorstellen tot 
verwerping van de tekst. De heer Bonde is van mening dat het meest radicale voorstel 
eerst in stemming gebracht moet worden. De voorzitter wijst erop dat een dergelijk 
verzoek door de Voorzitter voorgelegd moet worden aan de Commissie constitutionele 
zaken en hij raadt de heer Bonde aan de kwestie aan te kaarten bij de Conferentie van 
fractievoorzitters. Richard Corbett steunt het voorstel van de voorzitter en noemt als 
alternatief dat de heer Bonde een voorstel tot wijziging van het Reglement indient.

5. Verslag over Europese politieke partijen - Ervaringen met het statuut en de 
desbetreffende vooruitzichten

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

Rapporteur: Jo Leinen (PSE)

- Behandeling ontwerpverslag
- Vaststelling van de termijn voor de indiening van amendementen

De rapporteur licht zijn verslag toe. Het woord wordt gevoerd door Andrew Duff, 
Jens-Peter Bonde, Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Bronisław Geremek, 
James Hugh Allister en Maria da Assunção Esteves. De rapporteur geeft antwoord op 
de door zijn collega's gestelde vragen. De voorzitter sluit de discussie en zegt dat deze 
dinsdagochtend aan het eind van de vergadering hervat kan worden, indien de leden 
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die niet aanwezig waren het woord willen voeren.

De termijn voor de indiening van amendementen op het ontwerpverslag wordt 
vastgesteld op woensdag 1 februari 2006, 19.00 uur.

6. Resultaat van het doorlichten van de wetgevingsvoorstellen die de wetgever in 
behandeling heeft

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

Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL)

- Presentatie advies van de Juridische Dienst
- Gedachtewisseling

De voorzitter geeft het woord aan de rapporteur om het onderwerp in te leiden.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Christian Pennera, ambtenaar van de 
Juridische Dienst van het Parlement, die het advies toelicht dat de dienst op verzoek 
van de rapporteur heeft opgesteld inzake de grenzen van het recht om voorstellen van
de Commissie in te trekken. Het woord wordt gevoerd door de voorzitter, Maria 
Berger en Íñigo Méndez de Vigo. Christian Pennera geeft antwoord op de vragen die 
hem door commissieleden zijn gesteld. De rapporteur vat de voornaamste ideeën die 
uit de discussie naar voren zijn gekomen samen en stelt voor met spoed een 
ontwerpverslag in te dienen dat de commissie dan in maart aanstaande kan aannemen.
De voorzitter sluit de discussie.

7. Comitologie

De voorzitter geeft het woord aan Richard Corbett, die een overzicht geeft van de 
laatste interinstitutionele ontwikkelingen op het gebied van de "comitologie". Het 
woord wordt gevoerd door Andrew Duff. De voorzitter sluit het debat.

De vergadering wordt om 17.04 uur onderbroken en op dinsdag 24 januari 2006 om 9.35 uur 
hervat onder voorzitterschap van Jo Leinen, voorzitter.

8. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter verzoekt de commissie haar goedkeuring te hechten (wat zij ook doet) 
aan de volgende voorstellen voor besluiten, waarover de coördinatoren het eens zijn 
geworden op hun vergadering van 23 januari 2006:

– benoeming van Marie-Line Reynaud tot rapporteur voor advies inzake het 
initiatiefverslag van de Commissie juridische zaken (rapporteur Giuseppe Gargani), 
in het kader van de procedure voor nauwere samenwerking, over de mededeling 
van de Commissie over een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving 
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(2006/2006(INI));

– toewijzing van het verslag over het voorstel tot wijziging van artikel 158 van het 
Reglement (B6-0616/2005) aan de PPE-DE, die zo spoedig mogelijk een rapporteur 
zal benoemen;

– voorstel van de coördinatoren om aan de ontwerpresolutie van Paolo Cirino 
Pomicino en Raffaele Lombardo over het weer op gang brengen van het Europese 
constitutionele proces (B6-0617/2005) gevolg te geven in briefvorm, daar het 
Parlement op 19 januari het verslag van Andrew Duff en Johannes Voggenhuber 
over de denkpauze: structuur, onderwerpen en kader voor een evaluatie van het 
debat over de Europese Unie heeft aangenomen;

– samenstelling van de delegatie naar het Finse Parlement in Helsinki op 7 en 8 maart 
2006: Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Jens-Peter Bonde, 
Carlos Carnero González en Alain Lamassoure.
De heer James Hugh Allister neemt het woord en protesteert tegen de uitsluiting 
van niet-ingeschreven leden van de delegatie van de parlementaire commissie die 
op 7 en 8 maart 2006 een bezoek zal brengen aan het Finse Parlement in Helsinki.
De voorzitter licht de criteria toe op grond waarvan de samenstelling van de 
delegatie is besloten en herinnert eraan dat Ashley Mote heeft deelgenomen aan 
eerdere delegaties. Bovendien zullen straks nog andere delegaties gevormd worden 
waaraan zeker allen kunnen deelnemen.

9. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Europees Genderinstituut

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

Rapporteur voor advies: Borut Pahor (PSE)

- Goedkeuring ontwerpadvies
- Termijn voor de indiening van amendementen: 14 december 2005, 21.00 uur

Daar de rapporteur zich heeft laten verontschuldigen, geeft de voorzitter het woord aan 
Maria da Assunção Esteves, die haar amendementen 12, 14 en 16 intrekt. Het woord 
wordt gevoerd door Richard Corbett. De voorzitter brengt het ontwerpadvies in 
stemming. Het ontwerpadvies wordt met de amendementen 1, 4, 6, 7,10, 11, 13, 15, 
19, 21 22, 23 (met een mondelinge toevoeging namens de rapporteur) en 24 
aangenomen met 15 stemmen voor, 1 tegen en zonder onthoudingen.

10. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
voor de periode 2007-2013 van het programma "Burgers voor Europa" ter 
bevordering van een actief Europees burgerschap

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

Rapporteur voor advies: Maria da Assunção Esteves (PPE-DE)

- Goedkeuring ontwerpadvies
- Termijn voor de indiening van amendementen: 14 december 2005, 21.00 uur

De voorzitter brengt het ontwerpadvies in stemming, dat wordt aangenomen met 15 
stemmen voor, 1 tegen en zonder onthoudingen met alle amendementen die zijn 
voorgesteld door de rapporteur (behalve de amendementen 3, 33 en 38 die komen te 
vervallen) alsmede de door Jo Leinen voorgestelde amendementen 44, 45 en 46.

Richard Corbett wenst dat over bepaalde amendementen van de rapporteur en bloc 
wordt gestemd, terwijl Íñigo Méndez de Vigo de rapporteur gelukwenst.

Om 10.10 uur onderbreekt de voorzitter de vergadering 20 minuten in afwachting van de 
komst van mevrouw Ursula Plassnik, minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek 
Oostenrijk en fungerend Raadsvoorzitter. De vergadering wordt om 10.35 uur hervat onder 
voorzitterschap van Jo Leinen (voorzitter).

11. Ontmoeting met mevrouw Ursula Plassnik, minister van Buitenlandse Zaken van 
de Republiek Oostenrijk, fungerend voorzitter van de Raad

De voorzitter heet mevrouw Ursula Plassnik welkom en geeft haar het woord. Na de 
toespraak door de fungerend voorzitter van de Raad geeft de voorzitter het woord aan 
de leden. Het woord wordt gevoerd door de voorzitter, 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 en Borut Pahor. De voorzitter geeft opnieuw het woord 
aan de fungerend Raadsvoorzitter om door de leden gestelde vragen te beantwoorden.
De voorzitter bedankt mevrouw Plassnik voor het komst en neemt afscheid van haar.

12. Diversen

Geen mededelingen.

13. Datum en plaats van de volgende vergadering

dinsdag 21 februari 2006, 15.00 - 18.30 uur, te Brussel.
woensdag 22 februari 2006, 9.00 - 12.30 uur, te Brussel.

De vergadering wordt om 12.32 uur gesloten.
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Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González (2), Richard Corbett, Brian Crowley (1), Jean-Luc Dehaene (2), 
Panayiotis Demetriou (2), Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich (2), Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, 
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