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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 6 kwietnia 2006 r., w godz. 11.00 - 12.00

STRASBURG

Jo Leinen (przewodniczący) otworzył posiedzenie w czwartek 6 kwietnia 2006 r. o godz. 
11.07.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego AFCO_OJ (2006)0406_1

Projekt porządku dziennego został przyjęty w formie wynikającej z niniejszego 
protokołu.

2. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący przedstawił wnioski z posiedzenia koordynatorów, które odbyło się 
w środę 5 kwietnia 2006 r.

Badania: koordynatorzy zaproponowali przeprowadzenie dwóch badań:

- badania zatytułowanego „Wykonalność przyszłego europejskiego statutu 
europejskich partii politycznych: uwarunkowania prawne i pożądana treść”;

- badania zatytułowanego „Jakie ramy polityczne i struktury prawne 
należałoby rozwinąć, aby po wejściu w życie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy ustanowić na mocy jej art. I-57 relacje Unii z 
sąsiadującymi krajami?”.

Komisja przyjęła wniosek koordynatorów.

Przygotowanie do czerwcowej Rady Europejskiej: przewodniczący przedłożył komisji 
projekt pytania ustnego do Komisji Europejskiej wymagającego debaty w sprawie 
najbliższych posunięć, jakie zostaną poczynione w trakcie okresu refleksji, które 
mogłoby zostać poddane pod debatę podczas drugiej majowej sesji plenarnej 
w Brukseli. Przewodniczący przypomniał, że kolegium członków Komisji w dniach 
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27-28 kwietnia weźmie udział w seminarium w celu przedyskutowania następnych 
posunięć związanych z okresem refleksji oraz rolę Komisji Europejskiej. 
Zaproponował, aby Komisja Spraw Konstytucyjnych opracowała projekt rezolucji w 
celu zamknięcia debaty nad pytaniem ustnym, który mógłby zostać poddany pod 
głosowanie podczas czerwcowej sesji plenarnej, tuż przed szczytem Rady 
Europejskiej.

Wystąpienia Andrew Duffa, Marii da Assunção Esteves, Bronisława Geremka, Jean-
Luca Dehaene’a, Carlosa Carnero Gonzáleza i Ingo Friedricha. Komisja AFCO 
zatwierdziła projekt pytania pisemnego skierowanego do Komisji Europejskiej i 
podjęła decyzję o poddaniu pod dyskusję projektu rezolucji podczas następnego 
posiedzenia.

3. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie ram finansowych (2007 - 2013)

AFCO/6/33735
2006/2028(ACI)

Sprawozdawca: Sérgio Sousa Pinto (PSE)

- Rozpatrzenie projektu sprawozdania
- Ustalenie terminu składania poprawek

Przewodniczący poinformował posłów o porozumieniu osiągniętym we wtorek,
4 kwietnia, w nocy, pomiędzy delegacjami Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
w kwestii ram finansowych na okres 2007 - 2013. Oddał głos Reimerowi Böge, 
sprawozdawcy Komisji Budżetowej i członkowi delegacji Parlamentu na negocjacje.

Reimer Böge przedstawił członkom komisji treść porozumienia osiągniętego 
we wtorek wieczorem, kładąc szczególny nacisk na aspekty jakościowe dotyczące 
uprawnień budżetowych Parlamentu. Podkreślił, że ostateczny tekst porozumienia 
będzie gotowy dopiero za kilka dni. Wystąpienie sprawozdawcy Sérgia Sousy Pinto w 
celu przedstawienia treści swojego projektu sprawozdania. Zaznaczył on, że Komisja 
Spraw Konstytucyjnych powinna wyrazić swoją opinię w kwestii zgodności 
osiągniętego porozumienia z prawem pierwotnym oraz w kwestii poszanowania 
uprawnień Parlamentu, jak również w sprawie możliwych konsekwencji, jakie 
porozumienie to może mieć dla stosowania Regulaminu Parlamentu. Komisja 
powinna jednocześnie pozostawić Komisji Budżetowej ocenę dokonanych w ramach 
porozumienia wyborów na płaszczyźnie politycznej i finansowej. Wystąpienia 
Johannesa Voggenhubera, Andrew Duffa, Bronisława Geremka, Jean-Luca Dehaene’a 
i Carlosa Carnero Gonzáleza. Sérgio Sousa Pinto i Reimer Böge odpowiedzieli na 
pytania zadane przez swoich kolegów.

Termin składania poprawek do projektu sprawozdania został ustalony na poniedziałek,
10 kwietnia, o godz. 12.00. Jednakże mając na uwadze fakt, że ostateczny tekst 
porozumienia międzyinstytucjonalnego nie będzie dostępny przed tym terminem, 
przewodniczący poinformował członków komisji, że sekretariat będzie przyjmował
również poprawki złożone po otrzymaniu ostatecznego tekstu porozumienia. 
Przypomniał jednak, że poprawki do tekstu samego porozumienia nie są 
dopuszczalne.



PV\611304PL.doc 3/6 PE 372.115v01-00

PL

Termin głosowania przewidziano na posiedzenie w dniach 24 - 25 kwietnia pod 
warunkiem, że do tego czasu Komisja Budżetowa przyjmie sprawozdanie Reimera 
Böge dotyczące tego samego tematu.

4. Sprawy różne

Brak

5. Termin i miejsce następnego posiedzenia

24 kwietnia 2006 r., poniedziałek, w godz. 15.00 - 18.30, Bruksela
25 kwietnia 2006 r., wtorek, w godz. 9.00 - 12.30, Bruksela

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.03.
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