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JEGYZŐKÖNYV
a 2006. április 6-án 11.00 és 12.00 óra között tartott ülésről

STRASBOURG

Az ülés 2006. április 6-án, 11.07-kor nyílik meg Jo Leinen elnök elnökletével.

1. Napirendtervezet elfogadása AFCO_OJ(2006)0406_1

A napirendet változtatás nélkül elfogadják.  

2. Az elnök közleményei

Az elnök ismerteti a koordinátorok 2006. április 5-i, szerdai ülésének következtetéseit.

Tanulmányok: a koordinátorok két tanulmány elkészítését javasolják:

– „Az Európai Politikai Pártok Európai Alapokmányának
megvalósíthatósága: jogi feltételek és kívánt tartalom” címűt;   

– „Az európai alkotmányról szóló szerződés hatályba lépését követően az I-
57 cikk. alapján az EU milyen politikai és jogi keretbe helyezze a 
szomszédos országokkal való kapcsolat” címűt;

A bizottság jóváhagyja a koordinátorok javaslatát.

A júniusi Európai Tanács előkészítése: az elnök a bizottság elé terjeszt egy, a 
Bizottságnak szóló szóbeli választ igénylő kérdéstervezetet vitával a mérlegelés
időszaka alatt jóváhagyandó lépésekről, amelyet a májusi II., brüsszeli plenáris 
üléshéten meg lehetne vitatni. Az elnök emlékeztet, hogy a biztosok testülete április 
27-28-án megbeszélést fog tartani a mérlegelés időszakának elkövetkezendő lépéseiről 
és a Bizottság szerepéről. Javasolja, hogy az Alkotmányügyi Bizottság dolgozzon ki 
egy állásfoglalásra irányuló javaslatot a szóbeli választ igénylő kérdésről folytatott 
vita lezárása érdekében, amelyről a júniusi plenáris üléshéten szavazhatnának, 
közvetlenül az Európai Tanács előtt. 
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Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Bronisław Geremek, Jean-Luc Dehaene, 
Carlos Carnero González és Ingo Friedrich szólal fel. A bizottság jóváhagyja a 
Bizottsághoz intézendő szóbeli kérdés tervezetét, és úgy határoz, hogy az 
állásfoglalásra irányuló javaslatot következő ülésén fogja megvitatni. 

3. A pénzügyi keretre vonatkozó intézményközi megállapodás (2007-2013)

AFCO/6/33735
2006/2028(ACI)

Előadó: Sérgio Sousa Pinto (PSE)

- Jelentéstervezet megvitatása
- A módosítások előterjesztésének határidejéről szóló döntés

Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság küldöttségei április 4-én, kedden éjszaka megállapodtak a 2007-2013 közötti 
időszakra szóló pénzügyi keretről. Szót ad Reimer Böge úrnak, a Költségvetési 
Bizottság előadójának, aki a parlamenti küldöttség tagjaként részt vett a tárgyaláson.

Reimer Böge kifejti a képviselőknek a kedd esti megállapodás tartalmát, nagy 
hangsúlyt fektetve a Parlament költségvetési jogosultságaira vonatkozó minőségi 
elemekre. Hangsúlyozza, hogy a végleges szöveg csak néhány napon belül fog 
rendelkezésre állni. Sérgio Sousa Pinto előadó felszólalásában kifejti 
jelentéstervezetének tartalmát. Hangsúlyozza, hogy az Alkotmányügyi Bizottságnak 
kell véleményt nyilvánítania arról, hogy a megállapodás összhangban van-e az 
elsődleges joggal, és tiszteletben tartja-e a Parlament előjogait, továbbá hogy az 
milyen következményekkel járhat belső szabályzatára nézve, a Költségvetési 
Bizottságnak hagyva a megállapodás politikai és pénzügyi vonatkozásainak 
értékelését. Johannes Voggenhuber, Andrew Duff, Bronisław Geremek, Jean-Luc 
Dehaene és Carlos Carnero González szólal fel. Sérgio Sousa Pinto és Reimer Böge 
válaszol a kollégáik által feltett kérdésekre. 

A jelentéstervezethez benyújtandó módosítások határideje április 10., 12.00 óra. Az 
elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy mivel az intézményközi megállapodás 
végleges szövege nem fog rendelkezésre állni a fenti időpontot megelőzően, 
amennyiben a megállapodás szövegének kézhezvételét követően további 
módosításokat kívánnak benyújtani, a titkárság el fogja fogadni azokat. Emlékeztet 
azonban, hogy magára a megállapodás szövegére vonatkozó módosításokat nem 
fogják elfogadni.

A szavazást az április 24-25-i ülésre tervezik, amennyiben a Költségvetési Bizottság 
korábban elfogadja Reimer Böge jelentését ugyanebben a témában.

4. Egyéb kérdések

Nincs

5. A következő ülés időpontja és helye

2006. április 24., hétfő, 15.00–18.30, Brüsszel
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2006. április 25., kedd, 9–12.30, Brüsszel

Az ülést 12.03-kor rekesztik be.
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