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« 2009

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2006)0123_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της 23ης Ιανουαρίου 2006, ώρα 3 μμ - 6.30 μ.μ.

και της 24ης Ιανουαρίου 2006, από 9.30 π.μ. έως 1 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2006, στις 3.14 μ.μ. υπό την προεδρία του 
Jo Leinen (προέδρου)

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ(2006)0123_1

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται ως εμφαίνεται στα παρόντα πρακτικά.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο Πρόεδρος πληροφορεί την Επιτροπή ότι η κ. Elisabeth Arnold, πρόεδρος της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Folkering (κοινοβούλιο της Δανίας) είναι 
καθηλωμένη στην Κοπεγχάγη λόγω απεργίας των εναερίων μεταφορών και δεν θα 
μπορέσει να παραστεί στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος συγχαίρει τον κ. Bronisław Geremek για τον πρόσφατο διορισμό του ως 
προέδρου του Ιδρύματος  Jean Monnet για την Ευρώπη.

Ο πρόεδρος υποβάλλει στην επιτροπή, η οποία τις εγκρίνει, τις ακόλουθες προτάσεις 
απόφασης, όπως εγκρίθηκαν από τους συντονιστές κατά την τελευταία συνεδρίασή 
τους:

– διορισμός της Marie-Line Reynaud ως εισηγήτριας σχετικά με την τροποποίηση 
του κανονισμού για την προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών στις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας (2005/2238(REG));

– διορισμός του Ingo Friedrich ως εισηγητού σχετικά με την ερμηνεία/ τροποποίηση  
του Κανονισμού για απλούστευση της επίλυσης των συγκρούσεων αρμοδιότητας, 
όσον αφορά κυρίως τις μη νομοθετικές διαδικασίες (2005/2239(REG)).  
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Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 31 Ιανουαρίου 2006 πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
στις Βρυξέλλες διακοινοβουλευτική διάσκεψη σχετικά με τη στρατηγική της 
Λισσαβόνας. Καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν στο γεγονός αυτό, το οποίο θα 
μπορέσει να χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης για τα διακοινοβουλευτικά φόρουμ που 
θα κληθεί να διοργανώσει το ΕΚ από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με 
το ψήφισμα σχετικά με την περίοδο προβληματισμού που ενέκρινε η ολομέλεια στις 
19 Ιανουαρίου εε.

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:

3 και 4 Οκτωβρίου 2005, στις Βρυξέλλες PV - PE 364.743v02-00
13 και 14 Οκτωβρίου 2005, στις Βρυξέλλες PV - PE 364.744v02-00
24 Οκτωβρίου 2005, στο Στρασβούργο PV - PE 367.619v02-00
17 Οκτωβρίου 2005, στο Στρασβούργο PV - PE 367.628v02-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

4. Διάφορα

Ο Jens-Peter Bonde παρεμβαίνει προκειμένου να ζητήσει την ερμηνεία των διατάξεων 
του εσωτερικού Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τη σειρά των ψηφοφοριών 
που αφορούν τις αιτήσεις παραπομπής ενός κειμένου σε επιτροπή και τις προτάσεις 
απόρριψης του ιδίου κειμένου.. Κρίνει ότι η πιο ριζοσπαστική πρόταση θα πρέπει να 
τίθεται πρώτη σε ψηφοφορία. Ο πρόεδρος υπενθυμίζει ότι μια τέτοια αίτηση θα 
πρέπει να υποβληθεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων, προτείνοντας να ανακινηθεί το θέμα στη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων.  Παρεμβαίνει ο Richard Corbett, ο οποίος 
υποστηρίζει την πρόταση του προέδρου, προτείνοντας ως εναλλακτική λύση τη 
δυνατότητα για τον Jens-Peter Bonde να υποβάλει πρόταση τροποποίησης του 
εσωτερικού Κανονισμού.

5. Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα - οι εμπειρίες από το 
καθεστώς και οι προοπτικές του

AFCO/6/31818 PR - PE 367.786v02-00
2005/2224(INI)

Εισηγητής: Jo Leinen (PSE)

- Εξέταση σχεδίου έκθεσης
- Ορισμός της προθεσμίας για την κατάθεση των τροπολογιών

Ο πρόεδρος παρουσιάζει την έκθεσή του. Παρεμβαίνουν: Andrew Duff, Jens-Peter 
Bonde, Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Bronisław Geremek, James Hugh 
Allister και Maria da Assunção Esteves. Ο εισηγητής απαντά στις ερωτήσεις των 
συναδέλφων του. Ο πρόεδρος περατώνει τη συζήτηση η οποία θα μπορέσει να 
επαναληφθεί την Τρίτη το πρωί, στο τέλος της συνεδρίασης, εφόσον τα μέλη που 
απουσίαζαν επιθυμούν να παρέμβουν.
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται η 
Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2006, στις 7 μ.μ.

6. Αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν 
ενώπιον του νομοθετικού οργάνου

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

Εισηγητής: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL):

- Παρουσίαση γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας
- Ανταλλαγή απόψεων

Ο πρόεδρος δίνει το λόγο στην εισηγήτρια προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Εν 
συνεχεία, ο πρόεδρος δίνει το λόγο στον Christian Pennera, μέλος της Νομικής 
Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, ο οποίος παρουσιάζει τη γνώμη που εκπόνησε η εν 
λόγω υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως της εισηγήτριας σχετικά με τα όρια του 
δικαιώματος απόσυρσης των προτάσεων της Επιτροπής. Παρεμβάσεις του προέδρου 
και των μελών Maria Berger και Íñigo Méndez de Vigo. Ο Christian Pennera απαντά 
στις ερωτήσεις που του υπέβαλαν τα μέλη. Η εισηγήτρια παρουσιάζει μια συνθετική 
άποψη των κεντρικών ιδεών που απορρέουν από τη συζήτηση και προτείνει να 
υποβάλει εν ευθέτω χρόνω σχέδιο έκθεσης ώστε να μπορέσει να εγκριθεί από την 
επιτροπή τον επόμενο Μάρτιο.   Ο πρόεδρος περατώνει τη συζήτηση.

7. Επιτροπολογία

Ο πρόεδρος δίνει το λόγο στο Richard Corbett, προκειμένου να παρουσιάσει τις
τελευταίες διοργανικές διαπραγματεύσεις στον τομέα της "επιτροπολογίας". Ο 
τελευταίος αυτός εκθέτει τη γραμμή που ακολουθούν ο ίδιος και ο κ. Joseph Daul, 
στους οποίους το Κοινοβούλιο ανέθεσε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.
Παρέμβαση του Andrew Duff. Ο πρόεδρος περατώνει τη συζήτηση. 

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 5.04 μ.μ. και επαναλαμβάνεται την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 
2006, στις 9.35 π.μ., υπό την προεδρία του Jo Leinen (προέδρου).

8. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος υποβάλλει στην επιτροπή, η οποία τις εγκρίνει, τις ακόλουθες προτάσεις 
απόφασης, όπως εγκρίθηκαν από τους συντονιστές κατά την τελευταία συνεδρίασή 
τους στις 23 Ιανουαρίου 2006:

– διορισμός της Marie-Line Reynaud ως συντάκτριας γνωμοδότησης για την έκθεση 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (εισηγητής: Giuseppe Gargani), 
στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας, σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική απλοποίησης του κανονιστικού 
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περιβάλλοντος (2006/2006(ΙΝΙ))·

– παραπομπή της έκθεσης σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 158 
του Εσωτερικού Κανονισμού (Β6-0616/2005) στην ομάδα PPE-DE, η οποία θα 
ορίσει εισηγητή το ταχύτερο δυνατόν·

– πρόταση των συντονιστών να δοθεί συνέχεια με μορφή επιστολής στην πρόταση 
ψηφίσματος που υπέβαλαν οι βουλευτές Paolo Cirino Pomicino και Raffaele 
Lombardo σχετικά με την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής συνταγματικής 
διαδικασίας, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε προσφάτως, στις 19 
Ιανουαρίου εε., την έκθεση των μελών Andrew Duff και Johannes Voggenhuber 
σχετικά με την περίοδο προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το πλαίσιο για την 
αξιολόγηση του διαλόγου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση

– σύνθεση της αντιπροσωπείας στο Φινλανδικό Κοινοβούλιο στο Ελσίνκι, στις 7 και 
8 Μαρτίου 2006:  Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Jens-
Peter Bonde, Carlos Carnero González και Alain Lamassoure.
Παρέμβαση του James Hugh Allister, ο οποίος διαμαρτύρεται κατά του 
αποκλεισμού μη εγγεγραμμένων βουλευτών από την αντιπροσωπεία της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής που πρόκειται να επισκεφθεί το Φινλανδικό 
Κοινοβούλιο στο Ελσίνκι στις 7 και 8 Μαρτίου 2006. Ο πρόεδρος εξηγεί τα 
κριτήρια στα οποία βασίσθηκε η απόφαση σχετικά με τη σύνθεση της 
αντιπροσωπείας και υπενθυμίζει τη συμμετοχή του Ashley Mote σε προηγούμενες 
αντιπροσωπείες, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξουν και άλλες αντιπροσωπείες στις 
οποίες θα μπορέσουν σίγουρα να συμμετάσχουν όλοι.

9. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Borut Pahor (PSE)

- Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης
- Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 14 Δεκεμβρίου 2005, στις 9 μ.μ.

Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του εισηγητή, ο πρόεδρος δίνει το λόγο στη Maria 
da Assunção Esteves, η οποία αποσύρει τις τροπολογίες της αριθ. 12, 14 και 16. 
Παρέμβαση του Richard Corbett. Ο πρόεδρος θέτει το σχέδιο γνωμοδότησης σε 
ψηφοφορία. Το σχέδιο γνωμοδότησης, στο οποίο ενσωματώνονται οι τροπολογίες 1, 
4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23 (με προσθήκη που προτείνεται προφορικά εξ 
ονόματος του συντάκτη) και 24, εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ, 1 κατά και καμία 
αποχή.

10. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του προγράμματος "Πολίτες για την Ευρώπη" για την περίοδο 2007-
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2013, με σκοπό την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη 
στα κοινά

AFCO/6/27933 PA - PE 364.958v02-00
2005/0041(COD) AM - PE 367.799v02-00
COM(2005)0116

Συντάκτης γνωμοδότησης: Maria da Assunção Esteves (PPE-DE)

- Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης
- Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 14 Δεκεμβρίου 2005, στις 9 μ.μ.

Ο πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία το σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο εγκρίνεται, με 15 
ψήφους υπέρ, 1 κατά και καμία αποχή, με όλες τις προταθείσες από το συντάκτη 
τροπολογίες (πλην των τροπολογιών 3, 33 και 38 που εκπίπτουν), καθώς και τις 
τροπολογίες 44, 45 και 46 που πρότεινε ο Jo Leinen.

Παρεμβάσεις του Richard Corbett, ο οποίος ζητεί να ψηφισθούν από κοινού 
ορισμένες τροπολογίες του συντάκτη, και του Íñigo Méndez de Vigo, ο οπίος 
συγχαίρει το συντάκτη.

Στις 10.10 ο πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για 20 λεπτά, εν αναμονή της κ. Ursula 
Plassnik, Υπουργού Εξωτερικών της Αυστριακής Δημοκρατίας και ασκούσας την προεδρία 
του Συμβουλίου. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 10.35, υπό την προεδρία του Jo Leinen 
(προέδρου).

11. Συνεδρίαση με την κ. Ursula Plassnik, Υπουργό Εξωτερικών της Αυστριακής 
Δημοκρατίας και ασκούσα την προεδρία του Συμβουλίου

Ο πρόεδρος καλωσορίζει την κ. Ursula Plassnik  και της δίνει το λόγο. Μετά από την 
παρέμβαση της ασκούσας την προεδρία του Συμβουλίου, ο πρόεδρος δίνει το λόγο 
στα μέλη. Παρεμβάσεις του προέδρου και των μελών: 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 και Borut Pahor. Ο πρόεδρος δίνει το 
λόγο στην ασκούσα την προεδρία του Συμβουλίου προκειμένου να απαντήσει στις 
ερωτήσεις που διετύπωσαν τα μέλη. Ο πρόεδρος ευχαριστεί την ασκούσα την 
προεδρία του Συμβουλίου για την προθυμία της και την αποχαιρετίζει.

12. Διάφορα

Ουδέν.

13. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2006, ώρα 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες
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Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2006, ώρα 9 π.μ. έως 12.30 μ., στις Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.32 μ.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU 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/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen (P), Johannes Voggenhuber (VP) (2)

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
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, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer (2), Borut Pahor (2), Rihards Pīks (1), Hans-Gert Poettering (2), 
Marie-Line Reynaud (2), Alexander Stubb, Bernard Piotr Wojciechowski (2)

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

Maria Berger, Jean-Louis Bourlanges (1), Jules Maaten, Ashley Mote (1), Gérard Onesta (2), Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz 
(2), Reinhard Rack, György Schöpflin (1)

178 (2)

183 (3)

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

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Titus Corlatean (2), Marian-Jean Marinescu (2), Serban Nicolae

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.1.2006
(2) 24.1.2006
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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 président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'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/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

F. Sipala, S. Panagiotakou, S. Pocheron (1), J. F. Pasquier (1), A. Van Solinge (1), C. Giering (1), S. Alexopoulou (2), M. Frank (2), C. 
Le Clercq (2)

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
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