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Rendkívüli ülés

Az ülés 2006. május 18-án csütörtökön, 10.10-kor nyílt meg Jo Leinen elnök elnökletével.

1. A napirendtervezet elfogadása AFCO_OJ(2006)0518_1 v01-00

Az elnök javasolja, hogy a szavazás után – ha a rendelkezésre álló idő engedi – az 
„Egyéb kérdések” pontnál a bizottság hallgassa meg Richard Corbett és Georgios 
Papastamkos előadókat az intézményközi tárgyalások legutóbbi fejleményeiről a 
komitológia és a külső ügynökségek témakörében.

A napirendtervezetet ezzel a pontosítással elfogadják.

2. Az elnök közleményei

A Külügyi Bizottság Bulgária és Románia csatlakozásáról szóló jelentésére 
vonatkozóan, melyről várhatóan május végén szavaz e bizottság, az elnök úgy 
vélekedik, hogy nincsen olyan új alkotmányos jellegű elem, amely indokolná az 
Alkotmányügyi Bizottság részéről vélemény kidolgozását. A bizottság egyetért az 
elnök javaslatával.
Az elnök közli, hogy a Petíciós Bizottságtól kapott egy Argentínában élő német 
állampolgár által benyújtott petíciót, aki sérelmezi, hogy nem gyakorolhatja szavazati 
jogát az európai választásokon. Javasolja, hogy a bizottság ne adjon helyt e petíciónak, 
mivel a hatályos Szerződések elismerik a tagállamok azon polgárainak szavazati és 
választhatósági jogát az európai választásokon, akik egy másik tagállamban élnek, de 
a tagállamok azon polgárainak e jogát nem, akik harmadik államban élnek. A 
bizottság támogatja az elnök ezen álláspontját.
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3. A Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdés a mérlegelési időszak 
következő lépéseit illetően

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

- Állásfoglalási indítványra irányuló tervezet elfogadása
- Módosítások előterjesztésének határideje: 2006.5.10., 19 óra

A szavazás megkezdése előtt az elnök szót ad Andrew Duffnak, aki azt a kérdést veti 
fel, hogy hogyan kapcsolható össze a bizottság által elfogadásra váró állásfoglalási
indítványa egy esetleges olyan átfogó állásfoglalással, melyet az Európai Parlament az 
Európai Tanács júniusi üléséről fogadna el. Az elnök véleménye szerint az 
állásfoglalási indítványt, melyről a bizottság szavazni készül, mindenképpen külön 
kell a plenáris ülés elé terjeszteni, és külön is kell szavazni róla, mert a tárgy sajátos 
jellege teljes mértékben indokolja, hogy külön kezeljék a képviselőcsoportok által 
indítványozott esetleges állásfoglalástól, amely általában tárgyalja az Európai Tanács 
keretében megvitatandó témákat.

Az elnök a állásfoglalási javaslatot tervezetet szavazásra bocsátja. Az 1. (szóbeli 
módosítással), 9., 10., 13., 14., 29., 43., 45. (első rész), 47., 48., 49., 50., 51., 52., 
valamint az elnök egy új 8.d) bekezdés beillesztésére vonatkozó szóbeli 
módosításának elfogadása után a bizottság a módosított állásfoglalási indítványt 16 
„igen” és 9 „nem” szavazattal elfogadja.

4. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

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

A vélemény előadója: Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
Alap: LIBE – Gál Kinga (PPE-DE)

- Véleménytervezet elfogadása
- Módosítások előterjesztésének határideje:  2006.3.23., 12 óra

A szavazás előtt az elnök szót ad Alexander Stubbnak, aki javasolja, hogy a 
szavazásra ne kerüljön sor, és a vélemény helyett küldjenek az Állampolgári Jogi, Bel-
és Igazságügyi Bizottság elnökének levelet, melyben kifejtik az Alkotmányügyi 
Bizottság elvi állásfoglalását az Alapvető Jogok Ügynökségének a normális 
ügynökségek mintájára történő létrehozása mellett. Carlos Carnero González bejelenti, 
hogy a a Szocialista Frakció visszavon minden általa benyújtott módosítást, és 
támogatja a levél elküldését. Johannes Voggenhuber bejelenti, hogy a Verts/ALE 
frakció szintén visszavonja módosításait és csatlakozik a megelőző javaslathoz. 
Andrew Duff sajnálatának ad hangot, amiért a többi képviselőcsoport visszavonja 
módosításait és úgy véli, hogy a szavazást ennek ellenére meg kell tartani. Sylvia-
Yvonne Kaufmann tájékoztatást ad arról, hogy a GUE/NGL frakció szintén 
visszavonja módosításait és támogatja azt a javaslatot, hogy – a korábban kifejtettek 
értelmében – az elnök küldjön levelet. Gérard Onesta és Riccardo Ventre felszólalásai. 
Az előadó megítélése szerint minden erőfeszítése ellenére lehetetlen összefogni a 
pártfrakciókat egy kompromisszum körül, és úgy dönt, hogy szintén visszavonja 
módosításait. Hangsúlyozva az előadónak a konszenzus elérésére irányuló 
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erőfeszítéseit, az elnök megállapítja, hogy mivel az összes módosítást visszavonták, a 
szavazást nem lehet megtartani, és tájékoztatja a képviselőket róla, hogy elkészíti az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak szóló levél tervezetét, amely 
tartalmazza majd az eszmecsere során előadott elveket. A levelet annak elküldése előtt 
köröztetni fogja a pártfrakciók koordinátorai között.

5. Egyéb kérdések

Komitológia

Az elnök megadja a szót Richard Corbettnek, aki ismerteti a komitológiáról foytatott 
intézményközi tárgyalások legutóbbi fejleményeit. Andrew Duff, Carlos Carnero 
González és az elnök felszólalásai következnek. Richard Corbett válaszol a kollégák 
felszólalásaira. Az elnök berekeszti a vitát.

6. A következő ülés időpontja és helye

2006. június 22., csütörtök, 9.00 órától 18.30 óráig, Brüsszel

Az ülés 11.03-kor véget ér.
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