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Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2006)0518_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 18ης Μαΐου 2006, από τις 10 π.μ. έως τις 11 π.μ.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Έκτακτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2006, στις 10.10 π.μ., υπό την προεδρία του κ. 
Jo Leinen (προέδρου)

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ(2006)0518_1 v01-00

Ο πρόεδρος προτείνει όπως, μετά τις ψηφοφορίες και εφόσον το επιτρέπει ο 
διαθέσιμος χρόνος, στο σημείο «Διάφορα», η επιτροπή ακούσει τους εισηγητές 
Richard Corbett και Γεώργιο Παπαστάμκο όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις των 
διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με θέματα «επιτροπολογίας» και εξωτερικών 
γραφείων.
Το σχέδιο ημερησίας διατάξεως εγκρίνεται μετά από τη διευκρίνιση αυτή.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Εις ό,τι αφορά την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την 
προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, που θα πρέπει να ψηφίσει η 
επιτροπή αυτή στα τέλη Μαΐου, ο πρόεδρος κρίνει ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία 
συνταγματικής φύσης που να δικαιολογούν την εκπόνηση γνωμοδότησης εκ μέρους 
της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Η επιτροπή συντάσσεται με την πρόταση 
του προέδρου.  
Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε εκ μέρους της Επιτροπής Αναφορών, αναφορά 
γερμανού υπηκόου ο οποίος διαμένει στην Αργεντινή και ο οποίος παραπονείται για 
το γεγονός ότι δεν μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείνει να μη δοθεί απάντηση στην εν λόγω αναφορά, 
δεδομένου ότι οι ισχύουσες συνθήκες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους υπηκόους ενός 
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κράτους μέλους που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, αλλά όχι στους υπηκόους των 
κρατών μελών που διαμένουν σε τρίτο κράτος. Η επιτροπή συμφωνεί με την άποψη 
του προέδρου.

3. Προφορική ερώτηση προς την Επιτορπή σχετικά με τα επόμενα στάδια της 
περιόδου προβληματισμού

AFCO/6/35737 RE - PE 374.015v01-00
AM - PE 374.106v01-00

- Έγκριση σχεδίου πρότασης ψηφίσματος
- Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 10.5.2006, à 19 heures

Προτού αρχίσει η ψηφοφορία, ο πρόεδρος δίνει το λόγο στον Andrew Duff, ο οποίος 
θέτει το ερώτημα ποια σχέση θα πρέπει να συνδέει την πρόταση ψηφίσματος που 
προτίθεται να εγκρίνει η επιτροπή και ένα ενδεχόμενο γενικό ψήφισμα που τυχόν 
εγκρίνει το ΕΕ ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον προσεχή Ιούνιο.  Ο πρόεδρος 
κρίνει ότι η πρόταση ψηφίσματος που προτίθεται να ψηφίσει η επιτροπή θα πρέπει 
οπωσδήποτε να υποβληθεί εκτός ολομέλειας και να τεθεί σε χωριστή ψηφοφορία, 
δεδομένου ότι η ιδιαιτερότητα του θέματος δικαιολογεί πλήρως το να εξετασθεί η 
πρόταση αυτή ανεξάρτητα από μια ενδεχόμενη πρόταση πρωτοβουλίας των πολιτικών 
ομάδων σχετικά με το σύνολο των θεμάτων που θα πρέπει να εξετασθούν στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Ο πρόεδρος υποβάλλει την πρόταση ψηφίσματος σε ψηφοφορία. Αφού εγκρίνονται οι 
τροπολογίες 1 (με προφορική τροποποίηση), 9, 10, 13, 14, 29, 43, 45, πρώτο μέρος, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 και προφορική τροπολογία του προέδρου με την οποία 
προστίθεται νέα παράγραφος 8 δ), η επιτροπή εγκρίνει την πρόταση ψηφίσματος όπως 
τροποποιήθηκε, με 16 ψήφους υπέρ και 9 κατά.

4. Υπηρεσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

AFCO/6/29479 PA - PE369.971v01-00
2005/0124(CNS) − COM(2005)0280  C6-0288/2005 AM - PE371.845v01-00

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
Επί της ουσίας : LIBE - Kinga Gál (PPE-DE)

- Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης
- Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 23.3.2006, στις 12 το μεσημέρι

Προτού αρχίσει η ψηφοφορία, ο πρόεδρος δίνει το λόγο στον Alexander Stubb, ο 
οποίος προτείνει να μην διεξαχθεί  ψηφοφορία και να αντικατασταθεί η γνωμοδότηση 
με επιστολή του προέδρου προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων, στην οποία θα εκθέτει τη θέση αρχής της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων που διάκειται ευνοϊκά έναντι της δημιουργίας της 
Υπηρεσίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατά το πρότυπο των κανονικών 
υπηρεσιών. Ο Carlos Carnero González  ανακοινώνει ότι η ομάδα ΕΣΚ αποσύρει όλες 
τις τροπολογίες που είχε υποβάλει και υποστηρίζει την πρότασης για διαβίβαση 
επιστολής. Ο Johannes Voggenhuber  ανακοινώνει ότι η ομάδα Verts/ALE  αποσύρει 
επίσης τις τροπολογίες της και συντάσσεται με την πρόταση που είχε διατυπωθεί 
προηγουμένως. Ο Andrew Duff  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι οι άλλες ομάδες 
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αποσύρουν τις τροπολογίες τους και πιστεύει ότι θα πρέπει παρά ταύτα να διεξαχθεί η 
ψηφοφορία. Η Sylvia-Yvonne Kaufmann  ανακοινώνει ότι η ομάδα GUE/NGL  
αποσύρει επίσης τρις τροπολογίες της και συντάσσεται με την πρόταση να 
διαβιβασθεί επιστολή του προέδρου με τους όρους που προαναφέρθηκαν. 
Παρεμβαίνουν οι βουλευτές Gérard Onesta και Riccardo Ventre. Ο εισηγητής 
εκφράζει την άποψη ότι, παρά τις προσπάθειές του,  αδυνατεί να συνενώσει τις 
διάφορες πολιτικές ομάδες γύρο από ένα συμβιβασμό και αποφασίζει να αποσύρει 
επίσης τις τροπολογίες του. Αν και υπογραμμίζει τις προσπάθειες τους εισηγητή για 
την επίτευξη συναίνεσης, ο πρόεδρος διαπιστώνει ότι, επειδή αποσύρθηκαν όλες οι 
τροπολογίες, είναι πλέον αδύνατον να διεξαχθεί ψηφοφορία και πληροφορεί τα μέλη 
ότι προτίθεται να συντάξει επιστολή υπόψη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, βασιζόμενος στις αρχές που διατυπώθηκαν 
κατά τη συζήτηση. Προτού τη διαβιβάσει, ο πρόεδρος θα υποβάλει την επιστολή 
στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων.

5. Διάφορα

Επιτροπολογία
Ο πρόεδρος δίνει το λόγο στον Richard Corbett προκειμένου να παρουσιάσει τις 
τελευταίες εξελίξεις των διοργανικών διαπραγματεύσεων στο θέμα της 
«επιτροπολογίας». Παρεμβαίνουν : Andrew Duff, Carlos Carnero González και ο 
πρόεδρος. Ο Richard Corbett απαντά στις παρεμβάσεις των συναδέλφων του. Ο 
πρόεδρος περατώνει τη συζήτηση.

6. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2006, ώρα 9 π.μ. έως 6.30 μ.μ. στις Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση λήγει στις 11.03 π.μ.
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