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NOTULEN
van de vergadering van 18 mei 2006, 10.00 - 11.00 uur

STRAATSBURG

Buitengewone vergadering

De vergadering wordt op donderdag 18 mei 2006 om 10.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van Jo Leinen, voorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda AFCO_OJ(2006)0518_1 v01-00

De voorzitter stelt voor om na de stemmingen, indien de tijd het toelaat, onder het 
punt "Diversen" de rapporteurs Richard Corbett en Georgios Papastamkos de 
gelegenheid te geven de recente ontwikkelingen in de interinstitutionele 
onderhandelingen over respectievelijk "comitologie" en externe agentschappen toe te 
lichten.

De agenda wordt met deze precisering aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

Wat betreft het verslag van de Commissie buitenlandse zaken over de toetreding van 
Bulgarije en Roemenië, dat eind mei in die commissie in stemming wordt gebracht, is 
de voorzitter van oordeel dat er geen nieuwe factoren van constitutionele aard zijn die 
de opstelling van een advies van de Commissie constitutionele zaken rechtvaardigen.
De commissieleden onderschrijven het standpunt van de voorzitter.
De voorzitter deelt mede dat hij van de Commissie verzoekschriften een 
verzoekschrift ontvangen heeft van een in Argentinië verblijvende Duitse burger die 
zich erover beklaagt dat hij zijn stemrecht bij de Europese verkiezingen niet kan 
uitoefenen. Hij stelt voor dat de commissie geen gevolg geeft aan dit verzoekschrift, 
aangezien de van kracht zijnde Verdragen het actief en het passief kiesrecht bij 
Europese verkiezingen erkent voor onderdanen van lidstaten die in een andere lidstaat 
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verblijven, maar niet voor onderdanen van lidstaten die in een derde land verblijven.
De commissieleden onderschrijven het standpunt van de voorzitter.

3. Mondelinge vraag aan de Commissie over de volgende fasen van de 
bezinningsperiode

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

- Goedkeuring van een voorstel voor een ontwerpresolutie
- Termijn voor de indiening van amendementen: 10.05.2006, 19.00 uur

Alvorens over te gaan tot de stemming, verleent de voorzitter het woord aan Andrew 
Duff, die zich afvraagt hoe de ontwerpresolutie die de commissie van plan is goed te 
keuren zich moet verhouden tot een eventuele algemene, door het EP met het oog op 
de Europese Raad van juni e.k. aan te nemen algemene resolutie. De voorzitter is van 
oordeel dat de ontwerpresolutie die de commissie op het punt staat goed te keuren in 
elk geval apart moet worden voorgelegd aan de plenaire vergadering en dat er apart 
over moet worden gestemd, aangezien het specifieke karakter van het onderwerp ten 
volle rechtvaardigt dat zij los van een op initiatief van de fracties opgestelde algemene 
resolutie over alle op de Europese Raad ter sprake te brengen onderwerpen wordt 
behandeld.
De voorzitter brengt het voorstel voor een ontwerpresolutie in stemming. De 
amendementen 1 (met een mondelinge wijziging), 9, 10, 13, 14, 29, 43, 45, eerste 
deel, 47, 48, 49, 50, 51, 52 en een mondeling amendement van de voorzitter 
(toevoeging van een nieuwe paragraaf 8 d) worden goedgekeurd. De aldus gewijzigde 
ontwerpresolutie wordt goedgekeurd met 16 stemmen voor en 9 tegen.

4. Europees Bureau voor de grondrechten

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

Rapporteur voor advies: Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
Ten principale:  LIBE - Kinga Gál (PPE-DE)

- Goedkeuring ontwerpadvies
- Termijn voor de indiening van amendementen: 23.03.2006, 12.00 uur

Alvorens over te gaan tot de stemming, verleent de voorzitter het woord aan 
Alexander Stubb, die voorstelt het ontwerpadvies niet in stemming te brengen, en het 
te vervangen door een brief van de voorzitter aan de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken, waarin het standpunt van de Commissie constitutionele 
zaken, die het in beginsel eens is met de oprichting van het Bureau voor de 
grondrechten naar het model van de gewone bureaus, wordt uiteengezet. Carlos 
Carnero González deelt mede dat de PSE-Fractie al haar amendementen intrekt en het 
voorstel een brief te sturen steunt. Johannes Voggenhuber deelt mede dat de 
Verts/ALE-Fractie eveneens haar amendementen intrekt en het eens is met het 
geformuleerde voorstel. Andrew Duff  betreurt dat de andere fracties hun 
amendementen intrekken en is van oordeel dat de stemming toch moet plaatsvinden.
Sylvia-Yvonne Kaufmann deelt mede dat de GUE/NGL-Fractie eveneens haar 
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amendementen intrekt en het ermee eens is een brief van de voorzitter te sturen met de 
gesuggereerde inhoud. Gérard Onesta en Riccardo Ventre voeren het woord. De 
rapporteur constateert dat ondanks zijn inspanningen geen compromis kan worden 
bereikt tussen de diverse fracties, en besluit dan ook op zijn beurt zijn amendementen 
in te trekken. De voorzitter onderstreept de inspanningen die de rapporteur heeft 
geleverd om tot een consensus te komen, maar stelt vast dat, aangezien alle 
amendementen zijn ingetrokken, niet kan worden overgegaan tot de stemming. Hij zal 
een ontwerpbrief aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken opstellen waarin de tijdens de discussie verdedigde beginselen zullen worden 
geformuleerd. Hij zal deze brief voorleggen aan de coördinatoren van de fracties, 
alvorens hem te verzenden.

5. Diversen

Comitologie

De voorzitter verleent het woord aan Richard Corbett, die de jongste ontwikkelingen 
in de interinstitutionele onderhandelingen inzake "comitologie" toelicht. Andrew Duff, 
Carlos Carnero González en de voorzitter voeren het woord. Richard Corbett reageert 
op de opmerkingen van zijn collega's. De voorzitter sluit het debat.

6. Datum en plaats van de volgende vergadering

donderdag 22 juni 2006, 9.00 - 18.30 uur in Brussel

De vergadering wordt om 11.03 uur gesloten.
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