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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2006)0406_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2006, από τις 11 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Πέμπτη 6 Απριλίου 2006 στις 11.07 π.μ. υπό την προεδρία του κ. Jo 
Leinen, προέδρου.

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ(2006)0406_1

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται ως έχει.                                                                          

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα συμπεράσματα της συνεδρίασης των συντονιστών της 
Τετάρτης, 5 Απριλίου 2006.

Μελέτες: οι συντονιστές προτείνουν την εκπόνηση δύο μελετών:

– μελέτη με θέμα "Η σκοπιμότητα ενός ευρωπαϊκού καταστατικού των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων: νομικές προϋποθέσεις και ευκταίο 
περιεχόμενο"·

– μελέτη με θέμα "Ποιο πολιτικό πλαίσιο και ποιες νομικές δομές θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν για να τεθεί σε εφαρμογή η σχέση της 
Ένωσης με τις γειτονικές χώρες σύμφωνα με το άρθρο I-57, όταν τεθεί σε 
ισχύ η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη".

Η επιτροπή συντάσσεται με την πρόταση των συντονιστών.

Προπαρασκευή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου: ο πρόεδρος υποβάλλει 
στην επιτροπή σχέδιο προφορικής ερώτησης με συζήτηση προς την Επιτροπή, σχετικά 
με τα μελλοντικά βήματα που θα πρέπει να γίνουν κατά την περίοδο προβληματισμού, 
η οποία ενδέχεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Μαΐου ΙΙ στις 
Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το σώμα των επιτρόπων θα πραγματοποιήσει 
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στις 27/28 Απριλίου σεμινάριο όπου θα συζητηθεί η προσεχής διεξαγωγή της 
περιόδου προβληματισμού και ο ρόλος της Επιτροπής. Προτείνει να εκπονήσει η 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση της 
συζήτησης επί της προφορικής ερώτησης, η οποία θα μπορούσε να ψηφιστεί στην 
ολομέλεια του Ιουνίου, ακριβώς πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. 

Παρεμβαίνουν οι: Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Bronisław Geremek, 
Jean-Luc Dehaene, Carlos Carnero González και Ingo Friedrich. Η επιτροπή 
αποδέχεται το σχέδιο προφορικής ερώτησης στην Επιτροπή και αποφασίζει να 
συζητήσει σχετικά με πρόταση ψηφίσματος στην προσεχή συνεδρίασή της. 

3. Διοργανική συμφωνία σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο (2007-2013)

AFCO/6/33735
2006/2028(ACI)

Εισηγητής: Sérgio Sousa Pinto (PSE)

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

Ο πρόεδρος ενημερώνει τους βουλευτές ότι τη νύχτα της 4ης Απριλίου επετεύχθη 
συμφωνία μεταξύ των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2007-2013. Δίνει το λόγο στο Reimer Böge, εισηγητή της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών και μέλος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις.

Ο Reimer Böge εξηγεί στα μέλη το περιεχόμενο της συμφωνίας που επετεύχθη την 
Τρίτη το βράδυ, επιμένοντας κυρίως στις ποιοτικές πτυχές σχετικά με τα προνόμια 
του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Τονίζει ότι το τελικό κείμενο της 
συμφωνίας θα είναι διαθέσιμο ύστερα από λίγες μέρες. Παρεμβαίνει ο κ. Sérgio Sousa 
Pinto, εισηγητής, για να εξηγήσει το περιεχόμενο του σχεδίου έκθεσής του. Τονίζει 
ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρέπει να αποφανθεί σχετικά με το 
συμβατό της επιτευχθείσας συμφωνίας με το πρωτογενές δίκαιο και το σεβασμό των 
προνομίων του Κοινοβουλίου, καθώς και σχετικά με τις τυχόν συνέπειες της 
συμφωνίας αυτής στον εσωτερικό κανονισμό, ενώ η αξιολόγηση της ουσίας των 
πολιτικών και οικονομικών επιλογών που περιλαμβάνονται στη συμφωνία θα πρέπει 
να αφεθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Παρεμβαίνουν οι: Johannes 
Voggenhuber, Andrew Duff, Bronisław Geremek, Jean-Luc Dehaene και  Carlos 
Carnero González. Ο κ. Sérgio Sousa Pinto και ο κ. Reimer Böge απαντούν στις 
ερωτήσεις των συναδέλφων τους. 

Ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στο σχέδιο έκθεσης ορίζεται η Δευτέρα 
10 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι. Ωστόσο, δεδομένου ότι το τελικό κείμενο της 
διοργανικής συμφωνίας δεν θα είναι διαθέσιμο πριν από την ημερομηνία αυτή, ο 
πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι, σε περίπτωση που εξακολουθούν να επιθυμούν να 
καταθέσουν τροπολογίες μετά την παραλαβή του κειμένου της συμφωνίας, η 
γραμματεία θα τις δεχθεί.  Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτές 
τροπολογίες στο καθαυτώ κείμενο της συμφωνίας. 
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Η ψηφοφορία προβλέπεται να διεξαχθεί στη συνεδρίαση της 24ης και 25ης Απριλίου, 
υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα έχει εγκρίνει 
την έκθεση Reimer Böge για το ίδιο θέμα.

4. Διάφορα

Ουδέν

5. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2006, 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες
Τρίτη, 25 Απριλίου 2006, 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.03 μ.μ.
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